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Wintertijd
Door 
Hans Mulder
Voorzittter

Is het een slimme zet van 
Brussel? Een gezondheids-
probleem? Leidt het tot 
extra verkeersdoden? De EU 
heeft weer eens iets om zich over uit 
te spreken. 
Laten we vooral één ding niet ver-
geten. De tijd is door de mens uit-
gevonden. Aan de hand van onze 
aarde, maar toch. Kijkt u vooral even 
op YouTube. Zoek op “Wintertijd     

-    Zondag met Lubach”. 
Wintertijd en zomer-

tijd worden helder en met 
humor uitgelegd. Zelf denk ik 

dat het geen of/of probleem is. Bekijk 
het en/en: én lange zomeravonden én 
minder duisternis ‘s winters. Want tijd 
is al van oudsher een afspraak. De tijd 
gewoon laten zoals het nu in de EU is. 
Ik wens u voor de komende maanden 
een préttige tijd.

Op 31 oktober j.l. is Karel Lamers op 
87-jarige leeftijd overleden.
Karel en Marita waren sinds een aan-
tal jaren enthousiast lid van de NVLR en 
tot begin van dit jaar nog woonachtig in 
Montpellier. Karel en Marita hadden het 
moeilijk met de vraag of het misschien 
toch wenselijk was om, om gezondheids-
redenen, naar Nederland terug te keren en 
de mogelijkheid te hebben om bij familie 
in de buurt te zijn.

Foto op de omslag:  
Hans van der Bij

Desolaat 
Het is ‘s avonds 8 uur 
in Pézenas, de plek waar 
zaterdag markt is, waar 

je verse mosselen, oesters, groenten 
en fruit kunt kopen. Nu verlaten.  
Een enkele auto komt voorbij, dat zie 
je aan de rode strepen van de achter-
lichten op de voorgrond. De kerktoren 
tot aan de top verlicht. De kerstver-
lichting is opgehangen maar brandt 
nog niet. Het was pas 16 november. 
Binnenin op pagina 12-13 nog een 
paar avondopnames.

Wij hebben Karel leren kennen als een 
buitengewoon geïnteresseerde, hartelijke 
en markante persoonlijkheid. 
Wij wensen Marita, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte met dit verlies.

Zoals het er nu uitziet zullen er volgend 
jaar minder advertentie-inkomsten zijn. 
Dit betekent dat NieuwsNed niet meer  
volledig budgetneutraal gemaakt zal 
kunnen worden. Dat is jammer maar niet 
desastreus. 
Veel Franse ondernemers verhogen bij 
een lagere omzet als er minder toeristen 
komen de tarieven van het biertje of de 
petit rosé met 25 cent. Wij niet. Nee, er is 
een beter idee. Ik stel voor dat u probeert 
een advertentie in NieuwsNed te verkopen 
wanneer u een duur product of dienst wil 
aanschaffen.  

Advertenties nodig
Een verkoper wil best korting geven en 
zeker als hij er wat voor terug krijgt. Pro-
beer het maar. Ik heb het gedaan bij Oscar 
Façades: € 200 voor een ¼ advertentie 4x 
per jaar. Geen geld: € 50 voor 1 adver-
tentie. ‘Dat verrekenen we wel’ was het 
antwoord. Ook Van Eck Videoservices heeft 
op basis daarvan een advertentie geplaatst 
voor €120 per jaar. Vele kleintjes maken 
één grote.  De tarieven vindt u achterin 
NieuwsNed en op de website. U kunt ook 
bij uw favoriete restaurant een advertentie 
lospeuteren.  
Wilt u hulp? Mail naar sponsoring@nvlr.eu  

Uiteindelijk hebben zij begin van dit jaar 
die beslissing genomen en gelukkig een 
mooi appartement in Deventer gevonden 
waar Karel helaas maar kort van heeft 
kunnen genieten.

Overlijdensbericht Karel Lamers

Noteer alvast 
in uw agenda! 

ALGEMENE 
LEDEN- 

VERGADERING 
Zaterdag 13 april 2019

De jaarvergadering van de NVLR zal op 
13 april 2019 plaatsvinden bij Vinipolis/

le Bistro d’Alex in Florensac. Tijdens 
deze jaarvergadering vindt o.a. de ver-
kiezing van een nieuw bestuur plaats. 

Uitgebreide informatie ontvangt u 
tijdig voor april.
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Agenda NVLR-activiteiten t/m 13 april 2019

Kerstborrel bij Hans en Annette van 
der Bij, l’Olivette, 34320 Fos
Zondag 16 december 2018, vanaf 14.00 uur
Leden van de NVLR en de NVM worden 
uitgenodigd op de inmiddels traditionele 
Kerstborrel. U bent welkom op zondag 
16 december vanaf 14.00 uur. Wij zor-
gen 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. 

Nieuwjaarsreceptie NVLR in restau-
rant La Grange, Bize Minervois
Zondag 13 januari, vanaf 12.00 uur 
Het bestuur van de NVLR ontmoet u graag 
in het gezellige en sfeervolle restaurant 
La Grange in Bize Minervois en nodigt u 
daarom van harte uit om gezamenlijk te 
toasten op een goed en gezond 2019. De 
receptie is van 12.00 tot 14.00 uur. Daarna 
kunt u desgewenst deelnemen aan een 
driegangen-lunch. Naast een vis- of vlees-

menu wordt er ook een uitstekend vegeta-
risch menu gepresenteerd. De kosten van 
de lunch bedragen € 28,50 per persoon. U 
kunt zich aanmelden tot uiterlijk 4 januari 
2019 bij Marianne Lesquillier, e-mailadres: 
mariannelesquillier@nvlr.eu. Indien u aan 
de lunch wilt deelnemen ontvangen we 
graag uw betaling door overboeking op: 
IBAN: FR 76 1348 5008 0008 0047 6908 
943, Caisse D’Epargne. Na ontvangst van 
uw betaling krijgt u het keuzemenu per 
mail toegestuurd.
Restaurant La Grange, La Bouillette, 11120 
Bize Minervois.

Wandelen “Sur les traces des 
Wisigoths” in Villarzel-Cabardès
Woensdag 16 januari om 10.00 uur
Wonen in de Minervois met zijn rijke en ver 
teruggaande historie, hoe is dat? Een goede 
kennis zei me ooit: ‘Ach je woont hier 
eigenlijk op een vuilnisbelt!’ Bepaald een 
intrigerende duiding die doelt op de vele 
opgegraven oude cultuurrestanten en wat 
er allemaal nog meer ondergronds ‘moet’ 
liggen. Villarzel 1967, naast 42 kinder- 
graven worden veel spullen uit de visi-
gotische tijd blootgelegd, nu genoemd La 
Nécropole du Mourel Morts. Het is indruk-
wekkend te zien hoe dicht onder de opper-
vlakte de resten van bewoning uit de 5e tot 
7e eeuw voor het opscheppen liggen. De 
dodenstad is hét topic op onze wandeling, 
maar eerst passeren we nog het imposante 
Château de Villarlong en in de garrigue 
verscholen de préromaanse Notre Dame de 
la Lauze, beide uit heel andere tijden. 

Afstand: 6,8km, duur: 2u10. Moeilijk-
heidsgraad: gemakkelijk. Nagenoeg vlakke 
wandeling over brede wegen en paden met 
enkele lichte stijgingen over stenige paden.

Vertrek: 10h00 kruising van D335 en D35 
in Villarzel. Als u Villarzel aan de noord-
kant inrijdt (D335) komt u snel op de krui-
sing met de D35 (borden!). We verzamelen 
hier naast het lichtgele elektrahuisje, 
parkeren in zijstraat Chemin de Parazols. 
Om 9h45 staat de koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of lunch: graag 
uiterlijk 11 januari.
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

Zondag 16 december 14.00 uur
Kerstborrel bij Hans en Annette van der Bij in Fos

Zondag 13 januari 12.00-14.00 aansluitend lunch   
Nieuwjaarsreceptie NVLR. Bize Minervois 

Woensdag 16 januari 10.00 uur
Wandelen “Sur les traces des Wisigoths” in Villarzel-Cabardès

Vrijdag 1 februari 
Met de Cultuurclub naar de Expositie over La Retirada in Bram. 
Informatie volgt

Woensdag 20 februari 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Gabian

Vrijdag 1 maart 12.00 uur
Boekenlunch in restaurant La Selette in Cabezac

Woensdag 6 maart      
Wandelen in Siran. Informatie volgt

Woensdag 27 maart 11.30 uur
Bijpraatlunch in … Informatie volgt

Vrijdag 5 april          
Cultuurclub naar Oppidum van Pech Maho en musée des  
Corbières. Informatie volgt 

Zaterdag 13 april 
Ledenvergadering in Florensac. Informatie volgt
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Bijpraatlunch
Woensdag 20 februari 11.30-15.00
De ‘Bijpraatlunch’ is een initiatief van 
een aantal leden uit de Hérault. Niet lang 
geleden zagen zij elkaar regelmatig in 

Coulobres bij An en Clemens Lubberts. 
Maar sinds daar de activiteiten gestopt 
zijn is er behoefte om elkaar wat vaker te 
ontmoeten om het wel en wee te delen. 
Het plan is om een aantal keren per jaar af 
te spreken in een restaurant waar ook een 
bar is zodat we eerst aan de tap elkaar op 
een ongedwongen manier kunnen bijpra-
ten. Daarna schuiven we aan tafel voor de 
lunch. Iedereen rekent zelf af. Kosten: 
€ 15-20.

De locatie kan verschillen. We starten in 
Gabian bij restaurant La Tavernat, 8 Ave-
nue de Roujan. We willen jullie vragen om 
binnen een cirkel van max. 35 km. andere 
locaties aan te dragen om de volgende 
keer te eten. Voor de eerste bijpraatlunch 
in Gabian kunt u zich opgeven op e-mail: 
j.vanderbij@orange.fr  

Boekenlunch in restaurant  
La Selette in Cabezac
Vrijdag 1 maart om 12.00 uur
Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) 
worden we wederom van harte welkom 
geheten door de Belgische gastvrouw 

Christine van restaurant La Selette in 
Cabezac (Bize-Minervois). De lunch begint 
om 13.00 uur. De deelnemers die hun 
overtollige boeken en cd’s willen ruilen 
worden om 12.00 uur verwacht. Restau-
rant La Selette is voor vele leden van de 
NVLR een begrip. Ze komen er graag voor 
een lunch of diner vanwege de gezellige 
entourage en de bijzonder gastvrije bedie-
ning. Gedurende de winterperiode brandt 
er ook nog eens een knappend haardvuur. 
Opgave voor deelname bij: 
Marjan Wendels-van den Akker, e-mail: 
vandenakkermarjan@gmail.com

Bijpraatlunch
Woensdag 27 maart 11.30-15.00
Bijpraten. Eerst even aan de bar staan of 
in de zon met een koffie of iets anders en 
daarna lunchen. De locatie is binnen een 
straal van ca 35 km rond 34320 Gabian.  
U kunt zich alvast opgeven via 
j.vanderbij@orange.fr. Na 20 februari 
weten we waar de volgende bijpraatlunch 
wordt gehouden. U krijgt de locatie door 
na uw aanmelding. Iedereen rekent zelf af. 
Kosten: € 15-20

Nieuw Nederlands Peil
Door 
Renate van der Bas

“Overstromingen zijn in Frankrijk niet 
zeldzaam. Een op de vier Fransen woont in 
een gebied dat kan overstromen. Volgens 
experts ontbreekt het aan deltaplannen. 
De Fransen reageren vaak laconiek. Hulp 
komt altijd snel, en de verzekering betaalt.”

Ik viel ongeveer van mijn stoel toen ik 
een verslaggeefster van het NOS-journaal 
deze zinnen hoorde uitspreken, op nogal 
badinerende toon. Toegegeven: de verschil-
len tussen de Franse en de Nederlandse 
volksaard zijn bij tijd en wijle groot. Maar 
wanneer in je nabije omgeving net dertien 
mensen zijn overleden vanwege overstro-
mingen door extreme 
regenval, dan reageert 
ook een Fransman net 
als een Nederlander: 
hij slaat de hand voor 
zijn mond, schudt vol 
ongeloof het hoofd en 
voelt tranen opwel-
len bij het zien van de 
beelden van zo veel 
ellende. 

En ja, hij bedenkt 
inderdaad met-
een hoe en waar hij 
kan helpen. Het woord solidair klinkt niet 
voor niets zo Frans. Kees en ik woonden 
nog maar net in Frankrijk, toen we dat 

zelf mocht meemaken. In de herfst van 
1999 trok eerst een extreem regenfront 
over onze streek. Het veranderde beken 
en riviertjes in no-time in niets ontziende 
waterstromen. Ook toen stierven er men-
sen, vaak in hun eigen slaapkamer, verrast 
door het water. Een maand later was er een 
enorme storm, die net na kerst over Europa 
raasde, in totaal bijna honderd doden 
maakte en enorme aantallen bomen in de 
bossen van Les Landes en Fontainebleau 
deed knakken als luciferstokjes. 

Wij waren gelukkig goed gewaarschuwd 
voor die storm en hadden buiten zo’n 
beetje alles wat zou kunnen wegwaaien in 
de schuur gezet. Met overal de luiken dicht 
voelde het binnen alsof we ons verschans-

ten in een diepe grot. 
Enigszins giechelig 
vroegen we ons af 
of we misschien niet 
overdreven met onze 
aanpak. Maar nee 
dus. Tegen een uur 
of 10 kwam de storm 
aanrazen. Niet te ge-
loven wat een lawaai, 
wat een donderend 
geweld. De woeste 
wind rukte aan alle 
kanten aan het huis. 
We bedachten voor 

het eerst: is ons dak wel sterk genoeg? Er 
rinkelde glas, een garageluik zat toch niet 
goed dicht, bleek later. De stroom viel uit. 

En de storm maakte nog meer kabaal, de 
wereld leek helemaal gek geworden.

Het bijzondere was: binnen overviel ons 
een vreemd soort rust. Omdat we simpel-
weg beseften dat we compleet onmachtig 
waren. Mocht het dak wegwaaien, dan viel 
er niets te redderen. Naar buiten gaan kon 
niet. Het enige logische was: wegkruipen 
en afwachten. En dat is wat we deden. We 
gingen maar naar bed, bliezen de kaarsen 
uit en verborgen ons diep onder de dekens. 
Probleemloos vielen we in slaap. Morgen 
was er hopelijk weer een dag. 

En die was er.  De wind was weg, en het dak 
zat er nog op. Afgezien van wat geknakte 
bomen waren onze problemen peanuts. 
Aan het begin van de middag hadden we 
zelfs al weer stroom en ook de telefoon 
bleek het weer te doen, want opeens: tring 
tring. De Mairie aan de lijn. Of alles goed 
was met ons, of we geen schade hadden? 
En was onze weg nog begaanbaar? Moesten 
de pompiers langskomen om takken weg te 
zagen? 

Ik was zo beduusd van deze proactieve 
zorgzaamheid van onze lokale overheid, dat 
ik hakkelend in mijn slechtste Frans mijn 
dank uitsprak. Dat het gemeentehuis ons 
zomaar belde, waarom verbaasde me dat 
zo? Het was feitelijk heel normaal. Maar 
ik had geloof ik nooit eerder iets gemerkt 
van een geïnteresseerde overheid. Leve de 
kleine gemeentes. En fijn, snelle hulp.
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Carnaval, maar dan 
(heel) anders

Door 
Rose-Line Lentjes

In Limoux maakt de kerstverlichting begin 
januari plaats voor, al dan niet verlichte, 
carnavalsversieringen. Vaak stellen ze een 
fécos (lid van een bande) voor met zijn 
carabène (lange soepele stok). Het carnaval 
de Limoux kan beginnen. Traditiegetrouw 
zijn de meuniers (molenaars) het eerst aan 
de beurt. Ze dragen allemaal een witte 
kiel, een witte broek, een masker, een 
witte muts of pruik, en hebben een rode 
zakdoek om hun nek geknoopt.  Achter 
de fécos lopen zo’n vijftien musici van de 
groupe die ook verkleed zijn maar niet 
gemaskerd en daar achter les goudils, in de 
meest uiteenlopende verkledingen. Allen 
bewegen op de maat van de muziek, als 
marionetten. Rondom de optocht staan 
les badauds (de toeschouwers) die bedol-
ven worden onder de confetti. De argeloze 
voorbijganger blijft een tijdje gefascineerd 

kijken. De rest van de dag zal het deuntje 
hardnekkig in zijn hoofd doorklinken. Wat 
hier gebeurt lijkt nauwelijks gelijkenis te 
hebben met het vijfdaagse zuipfestijn in 
Nederland, België en Duitsland.
De traditie zou uit de 14e eeuw stam-
men. Als de molenaars op aswoensdag 
waren uitbetaald, trokken ze onherken-
baar verkleed, begeleid door musici rond 
terwijl ze meel en dragées naar het publiek 
gooiden. Dat dit de oorsprong zou zijn van 
de traditie van het carnaval van Limoux, 
dat sinds 1604 wordt gevierd, bestrijdt Gé-
rard Jean, carnavalkenner bij uitstek. Wat 
zeker is, is dat het bekend staat als het 
langste ter wereld. Tussen begin januari 
en Palmzondag, treden een of soms twee 
bandes iedere zaterdag en zondag op. Er 
zijn drie sorties (optredens) om 11u, 17u en 
22u, altijd onder de  middeleeuwse arcades 
rondom de Place de la République. De zes 
optochten per weekend worden begeleid 
door een (door de bande betaald) bandje 
met een grote en een kleine trom en wat 

blaasinstrumenten die speciaal 
hiervoor gecomponeerde muziek 
of eenvoudige deuntjes uit ope-
rettes spelen. Er zijn in totaal een 
twintigtal officiële bandes waar lang 
niet iedereen zomaar wordt toege-
laten. De beslissing wordt door de 
twintigtal leden unaniem genomen 
waarbij de criteria geheim zijn. De 
fécos van eenzelfde bande zijn iden-
tiek maar onherkenbaar verkleed: 
een hoofddeksel en een masker 
verbergen het hoofd en het gezicht 
volledig, een kostuum bedekt hals, 
lichaam en handen.
Volgens een legende zouden de 
strikt voorgeschreven bewegingen van de 
dans geïnspireerd zijn door de bewegingen 
van het met de voeten persen van de drui-
ven. In de ene hand wordt tussen de wijs- 

en middelvinger 
een lange soepele 
stok vastgehouden 
en met de duim 
bewogen. De armen 
gaan op en neer op 
het strakke tempo 
van de muziek. De 
benen lijken ter 
plekke op en neer 
te bewegen maar 
langzaam maar 
zeker beweegt 
de bande zich in 
twintig minuten 
van het ene naar 
het andere café 
rondom het plein. 

“Te conoissi” klinkt het, occitaans voor 
“ik ken jou”. Ieder café, er zijn er vijf, 
wordt aangedaan. De muziek stopt, in een 
achterzaaltje zonder pottenkijkers wordt 
hooguit tien minuten gepauzeerd, wat 
gedronken, voordat de 
ronde verdergaat. In de 
optocht loopt de bande 
voorop, daarachter 
lopen de musici en 
daarachter de goudils 
(de meute). Iedereen 
mag een goudil zijn, als 
je maar onherkenbaar 
verkleed bent. Voor 
het kostuum bestaan 
geen regels maar ze 
zien er meestal pot-
sierlijk en lachwekkend 
uit. Onder geen enkele 
voorwaarde mengen ze 
zich met de fécos.
De drie sorties zijn 
onderling verschillend.   

’s Ochtends is het ritme van de muziek 
snel, de fécos zijn allen verschillend ver-
kleed en toneelstukjes worden opgevoerd 
met een lokaal of (inter)nationaal thema 
uit de actualiteit. Om 17u gaat de mu-
ziek langzamer en zijn alle leden identiek 
gekleed in het kostuum van de bande of in 
dat van Pierrot. De meest feeërieke sortie 
is die van 22u als het plein door toortsen 
verlicht wordt.
Het carnaval eindigt tijdens de Nuit de la 
Blanquette met de jour du jugement (dag des 
oordeels) van koning Carnaval. Het oordeel 
wordt in het occitaans uitgesproken waar-
na de immensgrote pop wordt verbrand 
terwijl alle fécos en het publiek samen het 
traditionele ‘Adiu paure Carnaval’ zingen.
Wie meer achtergronden wil weten over 
deze plaatselijke folklore raad ik het boek 
Les Carnavals de Limoux van Gérard Jean 
aan. Het is gebaseerd op twintig jaar 
grondig onderzoek in plaatselijke archieven 
en oude manuscripten. Op internet staat 
het programma van dit jaar. Misschien 
een aantrekkelijk idee voor een volgend 
uitstapje?
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Handschoenen van Franse bodem
zijn op handschoenen die zijn gedragen 

door Marie Antoinette. Motieven van een 
jurk van Marie Antoinette zijn 

een inspiratiebron voor 2 
paar handschoenen van 

lamsleer. Kostbare exem-
plaren, omdat het borduur-

sel volledig met de hand 
gemaakt wordt.

In 2015 creëerden ze samen 
met het Franse automerk DS een 

paar handschoenen voor zowel 
mannen als vrouwen. 

Handschoenen met een 
zakelijke uitstraling waar 

er niet meer dan 50 van 
gemaakt zijn. Deze limited 
edition was te zien tijdens 
een tentoonstelling in Parijs. 
Voor de film over Grace 
Kelly werden er maar liefst 20 
paar handschoenen vervaardigd. 
De hoofdrolspeelster Nicole Kid-
man kreeg met de hand en op maat 
gemaakte handschoenen aan. Lange 
handschoenen van lamsleer met parel-
moeren knoopjes, handschoenen van ka-
toen en gebreide en gehaakte handschoe-
nen werden door het Huis Fabre gecreëerd, 
allemaal geïnspireerd op de handschoenen 
die Grace Kelly droeg, die zij trouwens 
over het algemeen kocht bij Christian Dior. 
Sterren houden van de handschoenen van 
Maison Fabre. Zoals heden ten dage Sharon 
Stone, Celine Dion, Madonna en Lady Gaga. 
Zij maken deel uit van clientèle van het 
huis.

Olivier Fabre die sinds 2015 president is van 
de ledersector van Aveyron, en de burge-
meester van Millau bespreken momenteel 
de mogelijke nominatie van de handschoen 
voor het immateriële erfgoed van Unesco.

Het is mogelijk om de winkel en het atelier 
in Millau te bezoeken. Het is gevestigd in 
een groot pand vol met tafels waar een 

flink aantal handschoenen liggen onder 
een glasplaat. Maar daarnaast is 

er ook nog een klein museum. 
Je kunt eveneens een kijkje 

nemen achter de scher-
men en zo ontdekken hoe 

handschoenen worden 
gemaakt.

Adres: 20 Avenue 
Gambetta, 12100 

Millau. Ik zou 
wel even van 

tevoren 
bellen. 

 
T: 05 65 60 58 24. En neem ook maar je 
portefeuille mee want zonder iets naar huis 
gaan is bijna onmogelijk.

De tijd dat er handschoenen 
gedragen werden, en dan niet 
alleen met heel koud weer, 
is voorbij. Mooie leren 
handschoenen hoorden 
vaak bij een outfit 
voor buiten en lange 
witte handschoenen 
sierden de galajurk. 
Een bedrijf dat 
gespecialiseerd 
was en is in hand-
schoenen 
is Maison Fabre in Parijs.  
Het verhaal van Maison Fabre begint in 
Millau (Aveyron) in 1924 als Etienne Fabre 
zijn bedrijf in handschoenen opricht. Vanuit 
het bescheiden huis waar hij zijn atelier 
heeft, start hij zijn bedrijf Maison Fabre en 
huurt borduursters en naaisters in om de 
handschoenen te vervaardigen. Dat wordt 
nog steeds gedaan. Twee jaar later is Mai-
son Fabre bekend omdat ze zijn gespeciali-
seerd in witte handschoenen van geitenleer.

Door het vele reizen van de dochter en zoon 
van Etienne, raken de handschoenen we-
reldwijd bekend. Ze creëren modellen voor 
modehuizen en grote shows en de hand-
schoen wordt een elegante accessoire. Maar 
de handschoen verdwijnt uit het straatbeeld 
en het huis Fabre gaat daardoor andere en 
creatieve manieren zoeken om dit artikel 
nieuw leven in te blazen.

Als Maison Fabre een winkel opent in Ver-
sailles maken ze creaties die geïnspireerd 

Door 
Henri Bik

Toen u hier kwam wonen voelde u zich 
geen bejaarde. Wij evenmin en wij von-
den dat wij ook niet in een bejaardenclub 
hoorden. Maar inmiddels ben ik de zeven-
tig gepasseerd en behoor dus wel degelijk 
tot wat in deze streek ‘le troisième age’ 
heet. In een discotheek amuseren wij ons 
niet meer maar ballroomdansen doen wij 
graag. In de Languedoc kan dat in een ge-
zellige klassieke vorm die ons aanspreekt.

Elke plaats in onze regio heeft wel een 
club voor onze leeftijdsgroep en hoewel ik 
daar aanvankelijk nogal sceptisch tegen-
over stond, zijn wij inmiddels lid van twéé 
bejaardenclubs. In beide ingehaald door 
Franse vrienden die zeiden: ‘Kom op hier 
kun je plezier maken’.  
Een groep NVLR-leden nam in juni deel 
aan een door de club georganiseerde 

Bejaardenclubs in de Languedoc
Brasucade: gegrilde mos-
selen smullen, omlijst 
door wijn en muziek. 

De bejaardenclubs in 
onze regio organise-
ren bingo- en spel-
letjesmiddagen, ‘repas 
dansants’ en uitstapjes. 
Met name aan de ‘repas 
dansants’ doen wij graag 
mee: Van 12 tot 17 uur 
babbelen, eten, drinken 
en dansen op levende 
muziek met vrolijke 
Fransen. Voor ons een 
maandelijks feestje en een goede gelegen-
heid om ongedwongen met stadsgenoten 
kennis te maken: ‘on se parle’!

Carnaval en ‘Saint Sylvestre’ worden groots 
gevierd in ‘notre club’ op loopafstand van 
ons huis. De sfeer op de bijeenkomsten is 

ongedwongen en plezierig, er is belang-
stelling voor elkaar en u zult zeker niet de 
oudste zijn. Wij bevelen u een lidmaat-
schap van uw plaatselijke ‘club des anciens’ 
van harte aan omdat het uw levensplezier 
in dit mooie land zal vergroten. Onze club 
heet ‘Joie de Vivre’..!
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Verzet als teken van hoop

Dit jaar is het op 11 november 100 jaar 
geleden dat de Eerste Wereldoorlog be-
eindigd werd. In het bijna afgelopen jaar 
werd daar in België en Frankrijk op allerlei 
manieren aandacht aan besteed: concer-
ten, exposities, toeristische routes (het 
woord toeristisch doet schrijnend aan) 
met als thema Mémoire de la Grande 
Guerre. Een deel van het budget 
hiervoor is betaald uit Europese 
middelen. 
Vier jaar lang maakte de 
Eerste Wereldoorlog wereld-
wijd slachtoffers. In ieder 
Frans dorp of stad staat een 
oorlogsmonument met 
vooral veel namen van 
jonge slachtoffers uit 
WO1. Als in mijn dorpje 
op 11 november de 
namen worden voor-
gelezen, dan vind ik dat 
steeds weer indrukwek-
kend. Hoewel Nederland 
buiten de strijd bleef, 
worstelde ons land met 
vluchtelingen, persvrij-
heid, mobilisatie, schaarste 
en de neutralisatie zelf. 
Daarom zijn er ook 
in Nederland al-
lerlei evenementen 

om deze oorlog te gedenken. Mocht 
u in Nederland komen dan kunt u tot 
27 januari 2019 de tentoonstelling 
“Oorlog en Vrede in Beeld” bezoeken 
in het Museum Huis Doorn. Het is een 
overzicht van gebeeldhouwde topstuk-

ken die gemaakt zijn naar aanlei-
ding van, en in reflectie op, beide 

wereldoorlogen. Twee uitersten 
komen in de tentoonstelling 

samen: daadkrachtig verzet 
en intens verdriet. De kern 

van de tentoonstelling 
bestaat uit beeldhouw-

werk en grafiek van 
de Duitse kun-
stenares Käthe 
Kollwitz. Reflectie 
op beide oorlo-
gen … en ik zou 
eraan toe willen 
voegen: reflec-
tie op oorlogen, 
vroeger en nu, 
waar ter wereld ook. 
Want oorlog wordt 
altijd getekend door 

verdriet en rouw 
maar gelukkig ook 

door mensen die in 
verzet komen tegen 
geweld, onrecht 

en machtsmisbruik. Verzet als teken van 
hoop! Verzet kan vele vormen aannemen: 
een handtekening onder een petitie, een 
cabaretvoorstelling, demonstratie, stille 
tocht, door bepaalde producten niet meer 
te kopen en vult u maar aan. In dit kader 
het gedicht van Remco Campert, wellicht 
een mooi voornemen voor 2019.

Door
Ruth van der 
Waall-Schaeffer

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert

Een piëta van moeder met dode zoon 
(Käthe Kollwitz)

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.

Kent u NU Beter Frans al? Voor iedereen 
die regelmatig een paar minuten met Frans 
bezig wil zijn. Als je je (gratis) inschrijft, 
krijg je dagelijks (behalve in het weekend) 
een test opgestuurd. De test bestaat uit 
vier opgaven die je wanneer je wilt kunt 
invullen. Je kunt je op drie verschillende 
niveaus inschrijven en in elk niveau zitten 
opgaven over spelling, grammatica, verta-
ling, spreektaal, uitdrukkingen enz. Als je 
de test hebt ingevuld klik je op “verzend” 
en je krijgt onmiddellijk te zien of je ant-
woorden goed of fout zijn. Daarbij krijg je 
ook nog een korte uitleg waarom het fout 
is en wat het goede antwoord is. Heb je 
wat meer tijd dan kun je “doorklikken” om 
wat meer te weten over een bepaald on-
derwerp zoals over het zelfstandig naam-
woord, voorzetsels, lidwoorden, getallen, 
enz. De site houdt statistieken bij van hoe 
de andere deelnemers het (gemiddeld) 
gedaan hebben en je eigen score van de 
afgelopen zes weken. Je kunt ook aan de 
opgaven van de andere niveaus “snuf-

NU Beter Frans
felen”. Heb je een 
tijdlang geen tijd 
of zin dan kun je 
je heel eenvoudig 
(tijdelijk) afmel-
den. Je kunt er ook voor kiezen om alleen 
bepaalde dagen van de week een test te 
ontvangen. 

De redactie van NU Beter Frans bestaat uit 
een aantal deskundigen van www.frans-
zelfsprekend.nl. De website die al sinds 
december 2015 bestaat, is mede mogelijk 
gemaakt door de Sectie Frans van Levende 
Talen. Er bestaan trouwens nog andere 
sites die op vergelijkbare manier werken 
zoals Beter Spellen, Beter Rekenen, Beter 
Engels, Beter Duits en Beter Bijbel. 
De test is anoniem maar je kunt je score 
via “Twitter” aan de wereld kenbaar ma-
ken. Ik wacht nog op Beter Twitter …
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Het wordt winter. De natuur verzamelt 
nieuwe krachten door rust en verstilling. 
Een mooi moment om even stil te staan 
bij de stukjes over superfood uit de natuur 
die in NieuwsNed hebben gestaan. Van een 
aantal mensen heb ik gehoord dat ze door 
erover te lezen op een andere manier zijn 
gaan kijken naar wat er groeit en bloeit in 
de berm.  Leuk, want dat is de bedoeling. 

Als je er eenmaal op gaat letten, is er ieder 
seizoen van alles te vinden wat eetbaar 
is. Het werkt in ieder geval bij mij ook 
verslavend. In de zomer eet ik bijvoorbeeld 
bijna geen salades meer zonder dat er een 
bloemetje in terecht komt. Wel zo praktisch 
is het dan, als je die uit eigen tuin kunt ha-
len en je niet eerst een paar honderd meter 
verderop moet gaan kijken of er nog iets 
vrolijks langs de weg te vinden is. 

Dus heb ik het afgelopen jaar gezorgd dat 
er wilde rucola, kaasjeskruid, zomerpos-
telein en nu ook weegbree in mijn tuin 
te vinden is. Simpelweg door een aantal 
zaadjes te strooien op plekken waar ik wel 
wat ‘onkruid’ kon hebben. 

Door
Margo Vos

SUPERFOOD UIT DE NATUUR 
– een moment van bezinning

Voorzichtig zijn
Overigens, bij het plukken van etenswaren 
uit de berm en de vrije natuur blijft het 
altijd oppassen geblazen. Dat wil ik nog een 
keer met nadruk zeggen.  Ook deze zomer 
zijn er in Frankrijk weer mensen om het 
leven gekomen doordat ze net de verkeerde 
planten hebben gegeten. Zo kwamen in juni 
op de flanken van de Canigou een bejaarde 
man en vrouw in de problemen, nadat ze 
al wandelend een “wilde salade” bij elkaar 
hadden gesprokkeld.  Ze hadden in die 
salade een hoogst giftige monnikskap ge-
mengd, denkend dat het om een ander en 
onschuldig kruid ging. De man overleefde 
helaas de vergissing niet, de vrouw kon in 
het ziekenhuis worden gered. Een toeval-
lige passante die ze van hun salade hadden 
laten mee-proeven kan het gelukkig ook 
(nog net) navertellen. 

Je kunt kortom niet voorzichtig genoeg zijn 
met eten uit de natuur.  

Aan de andere kant: laat je ook vooral niet 
afschrikken.  Als je je houdt aan de vol-
gende basisregels kan er eigenlijk nooit iets 
misgaan: 
•	 Pluk	nooit	op	plekken	waar	je	weet	dat	

honden, katten of vossen rondlopen. Daar 
bestaat de kans dat er via hun uitwerpselen 
eitjes of larven van parasieten op de plant 
terecht zijn gekomen. Daar kun je (dood)
ziek van worden.
•	 Was	dat	wat	je	geoogst	hebt	altijd	2-3	
keer zorgvuldig.
•	 Als	je	serieus	aan	de	gang	wilt	met	pluk-
ken uit de natuur, verdiep je er dan wat 
meer in zodat je zeker weet dat wat je gaat 
eten niet giftig is. Er is veel te vinden op 
internet, maar zowel in Nederland als in 
Frankrijk zijn er talloze boeken te koop. 

Lekker lezen
 Zelf heb ik onlangs het boekje Les salades 
sauvages – Guide de cuillette gekocht. Ik zag 
het liggen en was verrast omdat er zoveel 
eetbare planten in staan die je in onze 
regio in de winter kunt vinden. Dus heb ik 
me voorgenomen er de komende maanden 
regelmatig op uit te gaan en die eetbare 
winterplanten op te gaan sporen. Maar 
eerst ga ik het boekje eens goed doorne-
men. Lekker lezen met een glaasje wijn 
erbij in een warme kamer. Een moment van 
bezinning dus.
Fijne feestdagen en een gezellige en 
smakelijke winter!
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 En het geschiedde in de roerige dagen 
van Troublesome Trump, dat nog steeds 
60 miljoen vluchtelingen zich melden om 
zich te laten tellen en inschrijven. Maar zij 
vonden de poorten van de sterk ver-
deelde Oude Wereld gesloten, en nu ook 
de grenzen van het eveneens zo verdeelde 
Home of the Brave, waar 5000 soldaten 
bij gebrek aan geld en beter, een Chinese 
Muur moesten vormen. 

 De vluchtende stakkers hadden, steeds 
zwakker, Angela horen zingen en kwa-
men nu haar grijzende werkers vervangen. 
Maar die riepen verontwaardigd: “U zijt 
niet wellekome, in herberg noch stal” want 
zij hadden hun dividentjes geteld en hun 
welvaart verzekerd.

 Bij Lady May Day, op het van de Oude 
Wereld vlot geraakte eiland Brittanica, 
steeg het water zo hoog, dat voor vluchte-
lingen zelfs in haar gedachten geen plaats 
meer was. Ook voor haar niet, als je het 
Lager Huis mag geloven, roepend “Gegroet 
oh May, vol van verwarring, niet uw wil 
noch de onze geschiede”. En ja, zo leek dus 
niets te veranderen, zelfs niet na een kus 
van Koning Willy-Alexander de Olijke op 
de wang van de eens zo schone nu oudste 
Queen in haar ondermaatse.
 
 En dus zakte de zon over haar Rijk waar 
deze nooit onder ging, verder weg in zee. 
En de zeeën stegen en de rivieren stroom-
den wild en de zon deed het ijs smelten en 
orkanen teisterden het land. Zou dan toch 
misschien het klimaat veranderen, vroeg 
men zich sterk verontrust af. Maar het ge-
vecht tegen de windmolens etterde voort.
    
 “Tijd voor afleiding”, twitterde Trump 
De Verschrikkelijke en verklaarde de wereld 
oorlog. Eerst nog alleen door de handel te 
stagneren. Toen wat duidelijker door Iran 
te verstoten. Dus zag Jupiter Macron in de 
Verdeelde Staten een toekomstige vijand 
en vergat dat de echte vijand gilets jaunes 
draagt.

 Maar Tsaar Poetin hackte stilletjes door, 
alleen op de vingers getikt door de troepen 
van Lachebek Rutte, de ontzorger van het 
rijke Landje aan de Zee, waar ziekenhuizen 
en scholen sluiten omdat men beter weet. 
Maar van het volk mocht hij blijven. “Oh 
heer, heer Rutte wij vergeven u uw zon-
den”, jubelde het. En zo geschiedde.
 
 Keizer Xi De Aller Grootste intussen, 
weinig gestoord door verre asielzoekers, 
liet zich niet van de wijs brengen. “Wat 

Door

Frits Baylé   

Komt verwondert u, oh mensen! 
Het Kerstverhaal anno 2018

Mao kon, kan ik ook,” verzuchte de heerser 
van het land van De Rode Ster en haalde 
de teugels strakker aan. Sloot vrede met 
het schijnbaar verbroederde Korea en het 
uitstervende Japan, waar de zon het rijzen 
was vergeten. Versterkte zijn vloot en 
dacht: laat de boeren maar dorsen. En zo 
geschiedde ook.

 Maar in het werelddeel waar samba 
noch tango hun glans verloren en het 
zwarte continent, boterde het niet echt. De 
olie klonterde in de economische machi-
nes, de corruptie vierde hoogtij bij laag 
water, ziekten en oorlogen kondigden 
zich aan terwijl de nieuwe heersers van de 
daken schreeuwden: “Vrees niet want wij 
verkondigen u grote honger en armoe”. En 
daar was geen woord nep aan, zodat ook 
dat geschiedde.

 Zo werden hele volksstammen nu ook 
naar de American Nightmare verdreven. 
Het land waar de vrouwen achter mannen 
aangingen als waren het Zwarte Pieten. 

 Een berechting die al snel de wereld 
veroverde onder het smartelijk zuchten 
van “Me Too, Me Too”. Wat dan ook zeer 
vaak geschiedde.

 Maar in het Land Van Duizend en Eén 
Zucht maakte men zich druk over het 
leven van maar één journalist, om zo de 
duizenden in “de domme oorlog” in Jemen 
te vergeten. Ja, in de streek waar het 
Kerstverhaal heel lang geleden ooit begon, 
verbleekt de Ster van Bethlehem door 
bommen en granaten. De oranje sterren 
op de voetbalvelden en de atletiekmat, ja 
zelfs de nieuwe ster van Kunstmatige In-
telligentie, die domheid moet verdoezelen 
en stuiten moet wat doldriest afstormt op 
het einde, hadden minder glans. Toch zijn 
er mensen die in Vrede een Welbehagen 
vinden. Hen wensen wij in deze dagen van 
inkeer en blijdschap:

Joyeux Noël et Bonne Année   

Strasbourg
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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
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Door
Ina Opdam-Sloos

Net zoals veel Fransen ergeren ook veel 
Nederlanders zich aan telemarketing. 
Uit een onderzoek onder consumenten 
in Nederland blijkt dat de helft van de 
klanten (veel) last heeft van opgedrongen 
telefoontjes. Gebruik maken van Bloctel 
(Frankrijk) of van het Bel-me-niet Regis-
ter (Nederland) is niet afdoende, omdat 
daarin veel uitzonderingen zijn gemaakt. 
Maar er gloort hoop! In de EU wordt in 
2020 de nieuwe Europese marketing- en 
privacyverordening van kracht. De lidsta-
ten, dus ook Frankrijk, zijn verplicht de 
nieuwe Europese regels te vertalen naar 
nationale wetgeving. In de verordening is 
onder meer opgenomen dat marketeers 
worden verplicht om een prefix te gebrui-
ken, een herkenbaar nummer (bijvoorbeeld 
088-telemarketing) dat wordt meege-
stuurd bij het bellen voor commerciële 
doeleinden. De ontvanger ziet hierdoor 
vóór het opnemen dat het een commerci-
ele oproep is. Maar het vervelende bellen 
blijft dan nog!
Voor staatssecretaris Keijzer (Economische 
Zaken en Klimaat) die anticipeert op de 
nieuwe verordening, is dit niet voldoende. 
Zij wil een stapje verder gaan.
Op 8 oktober jl. heeft zij een wetsvoorstel 

Telemarketing

bij de Tweede Kamer aangekon-
digd dat zij voorjaar 2019 aan het 
Parlement wil voorleggen. Zij beoogt 
met haar wetsvoorstel dat bedrijven of 
organisaties helemaal niet meer onge-
vraagd mensen met telemarketing mogen 
lastigvallen. Zij mogen consumenten alleen 
dan nog via de telefoon benaderen als die 
daar expliciet toestemming voor hebben 
gegeven.
Nu werkt het nog precies andersom: 
bedrijven mogen mensen bellen, ten-
zij die zich hebben ingeschreven bij het 
Bel-me-niet Register. Van een “opt-
out-register” wordt dan gegaan naar een 
“opt-in-systeem”. Eenvoudiger gezegd: 
een adverteerder mag niet bellen, tenzij hij 
toestemming heeft van de klant. Bedrij-
ven kunnen die toestemming bijvoorbeeld 
krijgen via onlinecommunicatie. Zoals 
consumenten op websites en in web-
shops kunnen aanvinken of ze wel of geen 
mail willen ontvangen, zo zouden zij op 
die sites ook kunnen intekenen voor het 
krijgen van telefonische aanbiedingen. Ook 
overweegt de staatssecretaris een ter-
mijn te verplichten waarbinnen bedrijven 
contact mogen opnemen met (voormalige) 
klanten. Wie ooit een proefabonnement 

op, pak ’m beet, de Volkskrant heeft ge-
had, kan dan niet een jaar later nog steeds 
gebeld worden door de marketingafdeling. 
Hoe lang die termijn moet worden, staat 
nog niet in haar brief.
De staatssecretaris wil ook strengere 
veiligheidseisen rond het zogenoemde 
‘internet of things’: apparaten die draad-
loos met het internet zijn verbonden, zoals 
smart-tv’s en thermostaten. Zij wil be-
drijven verplichten om beveiligingsupdates 
te verstrekken, tenzij de consument daar 
geen prijs op stelt. Dat dit geen overdre-
ven stap is blijkt uit de verwachting dat in 
2020 20,4 miljard apparaten verbonden 
zullen zijn met het internet. De snelle groei 
van deze markt biedt consumenten voor-
delen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij 
in de praktijk mogen verwachten van een 
slim apparaat en waar zij terecht kun-
nen wanneer het apparaat niet meer goed 
functioneert, aldus de staatssecretaris.
In Nederland worden dus al stappen on-
dernomen om de hinderlijke telemarketing 
aan banden te leggen. En nu is de vraag: 
hoe gaat Frankrijk de nieuwe Europese 
verordening implementeren?

Onlangs kwam ik er achter dat voor som-
mige houders van deze kaart de werking 
niet duidelijk is. Vandaar deze korte uitleg.

Als u verdragsgerechtigd bent omdat u een 
pensioen of uitkering uit Nederland ont-
vangt, dan bent u bij het Centraal Admi-
nistratie Kantoor (CAK) geregistreerd*. Het 
CAK houdt dan een bepaald percentage 
op uw pensioen/uitkering in ten behoeve 
van de ZFW (Ziekenfondswet) en Wlz (Wet 
Langdurige zorg, de vroegere AWBZ). Het 
CAK koopt voor u een basisziektekos-
tenverzekering in bij de CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie). Als bewijs 
hiervan krijgt u de Carte Vitale waarmee 
u in Frankrijk terecht kunt. U hebt echter 
ook recht op een EHIC.

Wat is een EHIC?
Een EHIC is een gratis Europese ziekte-
verzekeringskaart. Met een EHIC krijgt 
u medische zorg in ieder EU-land en in 
Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en 
IJsland. Natuurlijk niet in Frankrijk want 
daarvoor is de CPAM. U krijgt dezelfde zorg 
als de mensen die in dat land verplicht 
voor basis medische zorg** verzekerd zijn. 
Wilt u bijvoorbeeld in Nederland medische 

zorg hebben dan krijgt u deze 
op vertoon van uw EHIC. 
U hebt daarvoor geen toe-
stemming nodig. 
U kunt ook speciaal voor 
een behandeling naar 
Nederland gaan. U hebt 
dan wel een verwijs-
briefje van een huisarts in 
Nederland nodig. Aange-
zien de meeste apotheken 
en (huis)artsen niet inge-
steld zijn op de adminis-
tratieve afhandeling van 
de EHIC zal u vaak worden gevraagd om 
de kosten voor te schieten. Deze voorge-
schoten kosten kunt u later bij het Zilveren 
Kruis*** declareren. Daarvoor hebt u 
nodig: een declaratieformulier (een briefje 
kan ook), de originele factuur die u heeft 
betaald, een kopie van uw EHIC en de ver-
wijsbriefjes en/of voorschriften van de arts. 
De voorgeschoten kosten worden binnen 
14 dagen op uw bankrekening gestort.
De EHIC moet jaarlijks verlengd worden, 
eventueel per internet. Als u twee keer 
de EHIC per internet heeft verlengd, dan 
wordt de kaart automatisch naar u toege-
stuurd. (tel. EHIC: 0031 88 711 55 51)

European Health Insurance Card (EHIC)
Let op: de EHIC is geen reisverzekering en 
ook geen alternatief voor een reisverzeke-

ring. De EHIC dekt namelijk geen par-
ticuliere gezondheidszorg, niet 

de kosten voor repatriëring, 
verloren/gestolen eigen-
dommen of de medische 

zorg op een cruiseschip. 
Daarvoor moet u een reis-
verzekering afsluiten.

*Kijk eventueel voor meer 
informatie op https://

www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/
pensioenen-uitkeringen-formulier 121.
** Bij wijze van voorbeeld: het Nederland-
se basispakket omvat nu de standaard-
kosten van huisartsenzorg, behandeling 
en verblijf in een ziekenhuis, geneesmid-
delen, psychologische hulp, verloskundige 
zorg en kraamzorg, tandheelkundige zorg 
tot 18 jaar en wijkverpleging. Het wordt 
echter elk jaar door de overheid opnieuw 
vastgesteld. Natuurlijk kan het basispak-
ket in een ander land van het Nederlandse 
verschillen.
*** Zilveren Kruis, Groep Buitenlands 
Recht, Postbus 650, 7300 AR  Apeldoorn, 
tel: 0031 33 445 6870.
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Toen de gouverneurs van de regio Lan-
guedoc zich in de 16e eeuw in Pézenas 
vestigden, omringden zij zich met een 
hofhouding van edelen, kunstenaars 
en schrijvers als de grote Molière. Zo 
groeide Pézenas uit tot de kunststad die 
zij nog steeds is en die met haar ateliers 
en kunstgalerijen jaarlijks grote aantal-
len toeristen trekt. 

Door de belangrijke rol die Pézenas op het 
gebied van handel speelde, kreeg de stad 
ook politieke invloed. Zij werd de hoofd-
stad van de provincie Languedoc waar 
de gouverneurs, door de koning aange-
steld om hem te vertegenwoordigen, zich 
vestigden. Van 1526 tot 1632 droegen 
de machtige hertogen De Montmorency, 
afkomstig uit het Ile de France, de titel. 
Henri I de Montmorency liet het Domaine 
de la Grange des Prés – nu een historisch 
monument dat beroemd is om de prach-
tige tuinen met imposante waterwerken 
– bouwen. Door de steun van niet alleen 

de aristocraten, maar ook van de burgerij 
waren de gouverneurs heer en meester in 
hun gebied, totdat Henri II een opstand 
leidde tegen kardinaal Richelieu – adviseur 
van koning Lodewijk XIII – die de fiscale 
privileges van de provincie had afgeschaft. 
De hertog werd ter dood veroordeeld en op 
30 oktober 1632 in Toulouse onthoofd. 

Het Versailles 
van de  
Languedoc
Hoewel hij was 
voorbestemd 
voor een gees-
telijke carrière, 
kreeg Armand 
de Bourbon, 
prins van Conti, 
het opperbevel 
over het leger 
van Catalonië. 
Tijdens La Fron-
de (1648-1653), 
de opstand van 

invloedrijke edelen tegen het bewind van 
koning Lodewijk XIV, koos hij de kant van 
de tegenstanders van de koning. Na een 
nederlaag bij Bordeaux werd hij in 1650 
gevangengenomen, maar door zijn huwe-
lijk met Anne-Marie Martinozzi, een nicht 
van de invloedrijke kardinaal Mazarin, 
kwam hij al snel weer in de koninklijke 

Door 
Ankie Nolen

Pézenas: de glanzende  
parel van de Hérault

Middenin het silhouet van het standbeeld van Molière. Als inzet het beeld overdag.  
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gratie. Hij vertrok naar La Grange des Prés 
– in de familie gekomen door het huwe-
lijk van Henri II de Bourbon met Charlotte 
Marguerite de Montmorency - en om-
ringde zich met veel pracht en praal en 
een hofhouding van edelen, kunstenaars 
en schrijvers, die altijd op zoek waren naar 
nieuw vermaak. In 1660 werd hij gouver-
neur van de Languedoc.

La Ville de Molière
Jean-Baptiste Poquelin werd op 25 januari 
1622 geboren in Parijs, maar beleefde zijn 
wedergeboorte als de grote schrijver Mo-
lière in Pézenas. Daar was hij in 1650 met 
zijn toneelgezelschap L’Illustre Théâtre na 
vele omzwervingen neergestreken na zijn 
vertrek uit Parijs. Een voorstelling voor de 
prins in 1653 had zoveel succes, dat deze 
Molière de titel verleende “Toneelspeler 
van Z.K.H. de prins van Conti”. Hij voerde 
zijn kluchten en blijspelen – waarin hij zelf 
de hoofdrol speelde - op marktpleinen ook 
op voor het volk. Toen de prins berouw 
kreeg over zijn wereldse jaren en een 
vroom leven ging leiden, stopte hij de toe-
lage aan het toneelgezelschap en verbood 
ze nog langer zijn naam te gebruiken. In 
1657 keerde Molière met zijn theatergroep 
terug naar Parijs. 
Met het festival Molière dans tous ses Éclats 
wordt nog steeds jaarlijks veel aandacht 
besteed aan de grote schrijver. Op ver-
schillende locaties zijn theateroptredens, 
concerten, films, gekostumeerde optoch-
ten, exposities en voordrachten en op 

vrijdag zijn de winkels 
tot laat open.
 
Niet langer het cen-
trum van de macht
Na het overlijden van de 
prins in 1666 verloor Pé-
zenas haar glans, maar 
bleef door handel en 
de vestiging van kleine 
industriële bedrijven als 
stokerijen, spinnerijen, 
zeepfabrieken en leer-
looierijen welvarend tot 
de eerste helft van 19e 
eeuw, als de monocul-
tuur van de wijnbouw 
zijn intrede doet. Geluk-
kig bleef het unieke 
architectonische erfgoed 
grotendeels behouden, 
met herenhuizen uit de 
16e, 17e en 18e eeuw 
zoals het voormalige 
Maison Consulaire, waar 
tot het midden van de 
17e eeuw de vergaderin-
gen van de Staten van 
de Languedoc werden 
gehouden. In het hui-
dige Maison des Métiers 
d’Art et d’Ateliers d’Art 
de France worden de 
werken van 130 am-
bachtslieden uit heel 
Frankrijk tentoongesteld 
en verkocht. In een 
kamer is een sieraden-
winkel en een andere is 
gewijd aan de inrich-
ting van het huis. In 
twee zalen veranderen 
de tentoonstellingen 
per seizoen.

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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Als u dit leest zijn de Foires aux Vins bij 
de supermarkten al lang weer voorbij.
Ik kan het dan niet nalaten om langs de 
stellages te lopen en naar koopjes te zoe-
ken. En me te verba-
zen over de enorme 
bedragen die voor 
de “grote wijnen” uit 
de Bordeauxstreek 
en uit de Bourgogne 
worden gevraagd. 
Wat me ook opvalt, is 
hoe saai de etiketten 
doorgaans zijn die op 
de wijnflessen staan. 
Landhuizen, kaste-
len, wapenschilden: 
het lijkt wel of iedere 
wijnboer per definitie 
van adellijke afkomst 
is! In Nederland waar 
de wijnschappen grotendeels gevuld zijn 
met wijnen uit de “nieuwe wereld” zoals 
Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Zuid-
Afrika, zien de etiketten er veel fleuriger 
uit. Een Australisch onderzoek uit de 

Door
Theo Opdam

Wijnetiketten

jaren negentig toonde aan dat wijnen met 
dieren of planten op het etiket tientallen 
procenten beter verkochten. Toch zie je 
in Frankrijk zelden fleurige etiketten zoals 

dat van Château de 
L’Horte op de achter-
flap van dit blad. Of 
de Chantegrive, een 
topwijn uit de Graves, 
maar je moet er wél 
een loep bijhalen om 
de grive (lijster) te 
ontdekken.
Over loep gesproken 
(maar dan wordt de 
P niet uitgesproken, 
red.), uit de wijn-
streek Pic-Saint-
Loup zag ik een 
etiket met een loup 
méchant. Zo’n fles zou 

ik maar uit de buurt van kleine kinderen 
houden. Ze zouden er een nachtmerrie 
van krijgen! Wat een gemene bek! Nee 
dan de loup van Domaine La Louvière uit 
Malvies in de Malepère. Het wijndomein 

ligt daar waar 
vroeger roe-
dels wolven 
rondzwier-
ven, vandaar 
de naam. 
De eigenaar 
Grohe (ja, 
juist die van 
de kranen) 
heeft Cordula 
Alessandri, 
een Oos-
tenrijkse kunstenares, in 2012 opdracht 
gegeven om een serie etiketten* te 
ontwerpen. Het is een heel opmerkelijke 
serie geworden. Op ieder etiket staat een 
wolf afgebeeld maar wel een heel sexy 
exemplaar. Ook de namen van de wijnen 
zijn bijzonder, bijvoorbeeld La Maîtresse, 
La Séductrice, La Muse, Le Libertin en Le 
Galant. Dit zijn flessen die opvallen in het 
wijnschap!

*Kijk voor de hele serie:  
www.domaine-la-louviere.com

Een mooi domaine ergens in Zuid-Frankrijk. 
En er dan samen met vrienden gaan wonen…

 
U hebt er vast al eens aan gedacht. 

www.caderonne.fr

Domaine de 
Caderonne 

depuis 1095
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Twee logés
Door 
Hans van der Bij

Onze Duitse dorpsgenoten 
Renate en Detlef vroegen 
of we bereid waren hun 
baby vier weken bij ons in 
huis te nemen. Zonder te 
twijfelen en zelfs zonder het 
met Annette te overleggen 
zei ik, Jawohl, natürlich! 
Zij is slechts 8 maanden 
oud maar dat moet geen 
probleem zijn. Hoewel wij 
zelf geen kinderen heb-
ben, hebben we toch enige 
ervaring opgedaan in de tijd 
dat we een blinde eek-
hoornbaby verzorgden. Ik 
moet wel eerlijk zeggen dat 
die baby na zeventien dagen 
overleed aan een hartaan-
val. Deze Duitse baby van 
Italiaanse afkomst ziet er 
gezond uit en staat stevig 
op haar benen. Renate was 
ons zeer dankbaar dat we 
ruimte voor haar hadden en 
zei: “Wir bringen eine tolle 
rote Mütze mit”. Klokslag 
zeven kwamen ze haar afleveren. Zij glom 
alsof ze haar nog even in de was hadden 
gezet. Detlef durfde haar niet naar binnen 
te rijden, hij liet dat liever aan mij over. 
Ik kende mijn garage beter dan hij, zei hij 
verontschuldigend. Krassen op zijn mooie 
Alfa Romeo, ach nein! Dat was hem over-
komen de allereerste keer dat hij met zijn 
pronkstuk in Béziers boodschappen ging 
doen. Sindsdien geeft hij er weer de voor-
keur aan om met hun oude Suzuki de par-
keergarages te trotseren. Toen ze eenmaal 
binnen stond kwam ‘die tolle rote Mütze’ 
uit de kofferbak. Nu staat hun zwarte, acht 
maanden oude baby met slechts 7000 km 
op de teller, onder een rode hoes stil te 

wachten tot ze weer een rondje mag rijden. 
Elke keer als ik naar mijn wijnkelder loop 
passeer ik haar en voel een glimlach opko-
men. So ein Schatz…

Afgelopen weekend gingen we Chris, een 
goede Engelse vriend die met mijn vroegere 
buurmeisje is getrouwd, in Beziers ophalen. 
Chris heeft geschiedenis gestudeerd en 
wilde het land van de Katharen bezoeken. 
Een goede gelegenheid om ons eens op te 
zoeken. Zijn voorouders komen uit Mont-
pellier en zijn omstreeks 1740 als Huge-
noten naar Londen gevlucht. Hun stam-
boom gaat terug tot 1600-en-nog-wat. 
Zaterdagochtend besloten we op tijd naar 

Pézenas te gaan en het historisch centrum 
te bezoeken. Terwijl ik een licht ontbijt 
stond te maken hoorde ik het geluid van 
een vermoeide sprinkhaan. Een venijnig 
hoog gepiep van minder dan een seconde. 
Ik vroeg Chris of hij goed geslapen had. Ja, 
alleen het laatste half uur niet: ‘I heard a 
strange noise’. We keken waar het geluid 
vandaan kwam maar konden niets vinden. 
We aten ons ontbijt en vertrokken. Na 
een interessante dag en een heerlijk diner 
verlangde ik naar bed. Blijkbaar was onze 
ongewenste zomergast weg of overleden, 
zijn gepiep was in ieder geval verstomd. Ik 
viel als een blok in slaap. Om vier uur stond 
Annette op om naar de woonkamer te gaan 
omdat er weer iets piepte. Wij zouden daar 
nu toch eens een eind aan maken. Nadat 
we tevergeefs onder banken en stoelen ge-
keken hadden, besloot ik om alle deuren en 
ramen open te zetten om wat-het-ook-
zijn-mag naar buiten te laten gaan. Ik ver-
langde weer naar bed en sliep ondanks het 
onregelmatige gepiep snel weer in. Toen 
we ‘s ochtends opstonden gingen we op 
jacht, gewapend met bezems en stoffers. 
Ik had het vermoeden dat het geluid van 
boven kwam en dacht dat het diertje mis-
schien wel op een balk kon zitten. Met een 
ragebol ging ik over alle balken maar het 
gepiep ging niet over. Plotseling zag An-
nette de oorzaak van het lawaai, tegen het 
plafond vlakbij de deur van de logeerkamer: 
wit, rond en geribbeld. Ons rookalarm met 
een uitgeputte batterij.
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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
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Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

Markten: Olonzac, Bram, Mirepoix, Limoux en Quillan

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

Slim of doortrapt?
Guillaume en zijn vrouw, een Italiaanse 
oenoloog, runden met 2 andere stellen 
meerdere jaren L’Auberge du Presbytère, 
een prestigieus restaurant in Vaillhan. 
Na een sabbatical van een paar jaar be-
gonnen zij een heel klein restaurant in 
Faugères met slechts een 4-pits fornuis 
in de keuken en gammele tafeltjes en 
dito stoelen. Ze waren het sterrenleven 
beu en wilden meer tijd voor de kinderen 
nemen. Hij was de kunst van het koken 
niet verleerd en kookte opnieuw de sterren 
van de hemel. Zij deden alleen een plat du 
jour, een plankje charcuterie en/of kaas en 

een dessert dat ik elke 
keer weer top vond. 
Geen uitgebreide kaart 
dus vanwege de beperkte 
ruimte in de keuken. 
In het begin runden ze er 
ook een épicerie en 
het postkantoor in de piepkleine ruimte. 
Al gauw was in de wijde omtrek bekend dat 
de chef uit zijn winterslaap was ontwaakt 
en zijn kunsten op het gebied van de haute 
cuisine weer ten toon spreidde. Een maand 
na de opening moesten we al reserveren. 
Vijf jaar heeft het geduurd. Veel te kort 

vinden wij. Wat is 
nu de reden dat 
het restaurant 
op de kop af 

vijf jaar open is geweest? 
Simpel. Volgens de Franse belastingen 

is het mogelijk vijf jaar lang een vrijstelling 
van inkomstenbelasting aan te vragen en 
daarna loopt die vrijstelling geleidelijk af. 
Overigens is de belasting niet het groot-
ste probleem in Frankrijk. Meestal zijn de 
sociale premies veel hoger. Maar ook daar 
bestaat recht op een vrijstelling. 

Onderstaand artikel is afkomstig uit de 
Midi Libre (Arnaud Boucomont) van half-
oktober 2018 en gebaseerd op een eerder 
verschenen artikel in L’Express.
Volgens een ranglijst van L’Express staan 
vijf steden in Occitanie in de top 
tien van steden in Frankrijk met het 
hoogste percentage armoede. Bé-
ziers is dit jaar koploper met 27,7%. 
De andere steden in de top tien zijn 
Nîmes 23,2% (6), Perpignan 22,8% 
(7), Alès 22,7% (8) en Carcassonne 
21,9% (10). De percentages staan 
voor het gedeelte van de populatie 
dat binnen de agglomeratie van deze 
steden woont en over minder dan 
60% van de mediaan van nationaal 
inkomen beschikt. De mediaan is het 
inkomen waarvan men kan stel-
len dat er evenveel mensen zijn die 
minder en meer verdienen dan dat 
inkomen. In Frankrijk is dat € 1.018 
per maand.
Als de stad zelf zonder de voorste-

Vijf steden in Occitanie staan in 
de armoede top tien

den wordt bekeken dan wordt het percen-
tage nog schrijnender: Béziers gaat dan 
naar 33,7%, Nîmes naar 29,3%, Perpignan 
naar 31,5%, Alès naar 29% en Carcassonne 
naar 26,9%. Kennelijk beïnvloeden de 

voorsteden de percentages in gunstige zin 
aangezien daar het percentage doorgaans 
beperkt blijft tot 10 à 15%. Montpellier 
bijvoorbeeld kent een armoedepercentage 
van 26,5% (bron INSEE, 2015) maar valt 

ver buiten de top tien dankzij de 
gunstiger cijfers in de agglomeratie. 
Overigens vallen steden als 
Avignon, Narbonne en Sète nog maar 
net buiten de top tien. 
Conclusie: in vrijwel alle steden in de 
Midi-Languedoc is armoe troef. In de 
gehele voormalige Languedoc-Rous-
sillon leeft een op de vijf inwoners 
onder de armoedegrens.
Wat is de oorzaak van deze hoge 
armoede? L’Express stelt dat de eco-
nomische teruggang in de industri-
eel-productieve sector van de laatste 
vijftig jaar de grote boosdoener is. 
Het teruglopen van de werkgelegen-
heid in deze sector en scholings-
problemen zouden de belangrijkste 
oorzaken zijn.
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De terreur van  
de burger
Ergernis is misschien een te groot woord. 
Boosheid of angstige teleurstelling zijn 
beter op zijn plaats. Het is alweer zestien 
jaar geleden dat wij in Frankrijk kwamen 
wonen. Enerzijds genieten we sindsdien 
volop van ons paradijsje. Anderzijds zie 
ik dat le fastfood in Frankrijk steeds 
populairder wordt. De verhaastende 
maatschappij met neo-liberale trekjes 
en een steeds grotere invloed van de 
mondiale gaarkeuken zijn duidelijk 
waarneembaar. 
Waar is de tijd dat 
in Frankrijk MacDo 
synoniem stond 
voor een Ameri-
kaanse verschrik-
king, een vloek 
voor de mooie 
cuisine française? 
Ik kan me de 
tijd nog herin-
neren dat een 
driegangen-
dagmenu 12€ 
kostte, inclusief 
wijn. C’est du 
passé.

Zou le burger 
net zoals 
slecht weer 
gewoon 
overgaan? 
Ik vrees van 
niet. 
De (ham)
burger 
grijpt de 
macht, 

Op 11 oktober werd het volgende ramp-
scenario nagebootst. In de middag zou 
aan het einde van de landingsbaan van 
het vliegveld van Béziers/Cap-d’Agde 
Hérault Occitanie een vliegtuig neerstor-
ten. Het vliegtuig zou opstijgen maar een 
van de motoren liet het afweten. Er zijn 
53 slachtoffers waaronder 3 doden. Dit 
zijn de gegevens waarmee de hulpdien-
sten het moeten doen. Al gauw komen 
ze in actie: binnen de kortst mogelijke 

Rampenoefening, een veilig gevoel 

Huis renoveren of opfrissen
Jeff plaatst voor u keukens, badkamers. 
Herstelt oude gipsplafonds en muren,  
maakt kastenwanden op maat, plaatst of 
verwijdert tussenmuren, tegelt en stuukt, 
controleert en renoveert uw elektrische 
installatie.  
e-mail jeffcreation34@gmail.com

Klussen in en rond het huis
Ik ben Joep, woon in Tarassac, heb ruime 
ervaring als meubelmaker, timmerman, 
pizzaoven- tentenbouwer en circusdirecteur. 
Doe uiteenlopende klussen binnen/buiten. 
Informatie/ referenties, Joep Bijnen,  
0033-668682730.  
www.joepbijnen.webnode.nl

Maak je Franse droom waar! 
Te koop: goed lopend hotel-restaurant in 
de Haute-Vallée de l’Aude. Recent geheel 
gerenoveerd. Vraagprijs 395.000.  
Telefoon (0033)(0)631611845.

Overwinteren in Spanje?
Pieter en Gea Vos verhuren een luxe 
appartement te Calpe 150m van strand en 
centrum. Voorzien van snelle wifi verbinding 
(4G) Nederlands- Belgische TV-zenders via 
CanalDigital. Zie www.apart-calpe.com   
E: p.vos@wanadoo.fr  T: 0031 6 24 95 55 52

Bridge, golf, tuinieren, eten, vissen,  
lezen ed.
Een bridge, lees- of eetgroep starten.  
Wilt u dat? Plaats zelf een oproep in 
NieuwsNed. Geef uw hobby, naam, tel.nr. 
plaats en postcode op. Wie weet gaat u  
met geestgenoten een club beginnen.  
mariannelesquillier@nvlr.eu 

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.
Kom maar op met de tekst. 
Max  35 woorden. Wilt u 4 x per jaar een 
kleine rubrieksadvertentie “Nedje” plaatsen 
van max 250 tekens of 35 woorden 
incl. spaties, stuur uw tekst op naar  
sponsoring@nvlr.eu 
Kosten €18,- voor leden. 
€24,- voor niet-leden.

samen met de ketchupstroom en de 
barbecuesauzen. Met angst en beven 
zie ik de dag tegemoet dat uitsmijters 
met ham en kaas op het Franse menu 
verschijnen. Ik gruwel nu al; wil het 
niet meemaken.

Tot het zover is geniet ik van de oma’s 
achter het fornuis in de kleine bistro’s 
waar altijd confit de canard en pot au 
feu op het menu prijken. 

Bon appétit!

tijd zijn alle ziekenhuizen in de omgeving 
gewaarschuwd. 90 Gendarmes en vei-
ligheidsagenten uit Béziers komen in no 
time ter plekke. Het doel van de oefening 
is om de commandopost die alle verschil-
lende hulpdiensten moet coördineren te 
testen. In de hoop dat de opgedane erva-
ring nooit gebruikt zal hoeven te worden 
… Een veilig gevoel dat er ook in onze 
regio geoefend wordt.
HvdB
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Toen ik op maandagmiddag 15 okto-
ber Brugge binnenreed schrok ik mij een 
hoedje, toen de autoradio in het één uur 
nieuws vertelde dat er grote overstro-
mingen waren in en rond Carcassonne. 
Verdorie, wat is er gebeurd en dit op 
slechts een twintigtal kilometers van mijn 
dorp? Verward en ongerust parkeerde ik de 
wagen op een vrije plaats bij een frituur en 
belde ik mijn gebuur in Frankrijk op. Die 
vertelde me dat er een soort 
wolkbreuk boven de streek 
was losgebarsten, vooral 
in en rond Carcassonne 
en de Montagne Noire. Hij 
vertelde dat in ons dorp 
ook enorm veel regen was 
gevallen maar geen schade 
en geen overstromingen. 
Mijn huis stond er nog, 
geen probleem, en toch, het 
stelde me niet gerust. Ik 
wilde zo vlug mogelijk naar 
Zuid-Frankrijk terugkeren, 
maar dit kon pas donder-
dag, want mijn nieuwe bril 
kreeg ik pas woensdag. 
Hoe ga ik die dagen tot 
donderdag nu doorko-
men? Eerst en vooral wilde ik meer weten 
over die overstromingen, meer details. Ik 
besloot naar huis terug te rijden. Brugge, 
hoe verleidelijk ook, kon me niet bekoren. 
De frietjes smaakten niet en vliegensvlug 
reed ik naar het appartement van mijn 
zoon, waar ik verbleef. De Franse televisie 
maakte me niet wijzer. Het is pas ’s avonds 
in het achturen nieuws bij TF1 dat ik de 
ware toedracht vernam: een botsing tussen 
een koude en warme wolkengroep met een 
stortvloed aan regen tot gevolg, vooral 
boven Carcassonne. De rivier Aude bereikte 
in enkele uren een hoogte van zeven me-
ter, was buiten zijn oevers gelopen en liet 
een groot spoor van modder en brij achter 
en dit via Carcassonne tot in Narbonne. 
Ook in Limoux was de parking langs de 

Door 
Roger Naeyaert

Inondations??!!

Aude ondergelopen. Niks over mijn dorp 
of omliggende dorpen. Mijn ongerustheid 
verminderde, maar ik verlangde naar het 
moment om terug te reizen.
Wat was ik blij toen ik donderdagavond 
thuiskwam en alles er nog bij lag en was 
zoals ik een week geleden vertrok. Pas ’s 
anderendaags, toen ik de gazetten inkeek, 
die mijn gebuur had gespaard, realiseerde 
ik me de omvang van het gebeurde. Een 

natuurramp was het, zelfs in België had 
ik zulke overstromingen nog nooit gezien: 
ondergelopen huizen, vernielde en weg-
gespoelde wagens, ingestorte bruggen, 
afgesloten wegen. Ongelooflijk. Ik had en 
heb nog steeds met al de getroffen men-
sen vandoen, maar wat kon ik doen? 
In ‘L’Independant’ las ik dat twee weken 
later nog steeds geen coördinatie was in 
de hulpverlening. Men was nog altijd op 
zoek hoe alles kon georganiseerd worden. 
Vele mensen sukkelden heen en weer, 
wisten niet wat ze moesten doen, kregen 
geen instructies. Pas later heb ik enkele 
instructies in de gazet gelezen. De meeste 
auto’s zullen niet vergoed worden omdat 
de meeste niet verzekerd zijn tegen verlies 
door een natuurramp. Diegene die verze-

kerd zijn tegen diefstal komen eventueel in 
aanmerking (onder voorbehoud), maar de 
andere worden niet vergoed. Ik heb mijn 
autopolis nagekeken en ik ben niet verze-
kerd tegen diefstal of verlies en ook niet 
tegen natuurrampen. Had mijn auto op de 
parking aan de Aude in Limoux gestaan, 
dan werd ik niet vergoed en mocht ik uit 
mijn eigen zak een andere auto kopen. Ga 
ik dit laten veranderen? Ik weet het niet, 

maar geef jullie de raad om 
jullie autoverzekering na te 
zien. 
Ik besluit dit doortriestig ver-
haal met de conclusie dat we in 
de getroffen gebieden nog vele 
jaren de schade zullen bemer-
ken aangezien het herstel zeer 
traag op gang komt.
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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
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Er zijn onder u ongetwijfeld veel verhuur-
ders, van de gehele woning in de zomer tot 
een zolderkamertje.
Een aantal van u staat ingeschreven bij de 
Franse Kamer van Koophandel en heeft dus 
een echte Franse onderneming. U betaalt 
Franse sociale premies (circa 45%) over uw 
Franse omzet en andere, bijvoorbeeld Ne-
derlandse, inkomsten. Men spreekt van een 
loueur en meublé professionnel (professionele 
verhuurder) als de verhuuromzet hoger 
is dan €23.000 en 
hoger is dan de 
overige inkomsten 
(salaris, pensioen, 
winst uit onderne-
ming etc). Profes-
sionele verhuurders 
hebben ten opzichte 
van de niet-profes-
sionele verhuurders 
gunstiger regels 
met betrekking tot 
verliesverrekening en 
vrijstellingen bij de 
plus value bij verkoop 
van de woning. Voor 
de professionele 
verhuurders is er de 
laatste jaren weinig 
veranderd. 
Ik wil het hier vooral 
over de LMNPer, de 
niet-professionele 
verhuurder, hebben.
Ook de LMNPer 
moet zich officieel 
inschrijven en wel bij 
de Greffe du Tribunal 
de Commerce, en 
krijgt dan onder 
andere een SIRET-
nummer. Verhuur-
ders schrijven zich 
vaak niet in. De con-
trole door de belas-
tingdienst is minimaal. Bij inschrijving moet 
een formulier P0 worden ingevuld en de 
verhuur moet worden doorgegeven aan de 
gemeente. Als ingeschreven LMNPer betaal 
je de CFE premies, een soort onroerend goed 
belasting voor ondernemers (vaak de mini-
male premie van circa €200 op jaarbasis) en 
de prélèvements sociaux (inkomstenbelasting) 
over het belaste gedeelte van de omzet.
De belaste winst kan op drie manieren 
worden vastgesteld: via het régime micro-
BIC, het régime réel simplifié of het régime 
réel normal. In vrijwel alle gevallen wordt 
er gekozen voor het régime micro-BIC. Dat 
betekent een forfaitaire aftrek van de omzet 
van 71% bij chambres d’hotes en geclassifi-

ceerde vakantiewoningen en van 50% als 
er sprake is van een niet-geclassificeerde 
woning. Ook bij het régime micro-BIC moet 
een boekhouding worden bijgehouden met 
in ieder geval een overzicht van de omzet. 
Uitgaande facturen moeten dus bewaard 
worden en moeten aan alle voorwaarden 
voldoen, zoals adresgegevens cliënt, opeen-
volgend factuurnummer, datum. 
Als de verhuur lager is dan €760 per jaar 
dan wordt die niet belast. Ook gelden er 

andere vrijstellingen, bijvoorbeeld als een 
gedeelte van de woning wordt verhuurd en 
de huurder gebruikt de woning als hoofd-
verblijf en de huuromzet is lager dan €135 
per m2 per jaar. Er is geen BTW (TVA) over 
de verhuur verschuldigd behalve bij een 
hoge omzet (>€80.000) en bij een hotel-
achtige dienstverlening. Vrijstellingen van 
de CFE, taxe d’habitation en taxe foncière zijn 
mogelijk, mede afhankelijk van de ligging 
en of de woning is geclassificeerd. In de 
zônes de revitalisation rurale zijn vrijstel-
lingen mogelijk (formulier 1205-GD-SD). 
Als de verhuurruimten uitsluitend worden 
gebruikt voor de verhuur, en in de winter 
dus niet voor eigen gebruik, dan is er voor 

dat gedeelte een vrijstelling van de taxe 
d’habitation (maar niet van de CFE). 
De LMNPer geeft de jaarlijkse omzet op als 
bijverdienste in de aangifte inkomstenbe-
lasting. Via de Franse belastingaangifte zijn 
er dan belasting en prélèvements sociaux van 
17,2% verschuldigd over de belaste omzet. 
De belaste omzet is de omzet verminderd 
met de forfaitaire aftrek (van 50 of 71%). 
Indien de omzet uit de verhuur hoger is dan 
€23.000, dan moet men zich tegenwoor-

dig verplicht aanmelden voor de sociale 
premies bij de sécurité sociale des indépen-
dants of bij de URSSAF. De (forfaitaire) winst 
wordt dan niet langer belast met de 17,2 % 
prélèvements sociaux, maar met de sociale 
premies die iedere ondernemer /werknemer 
in Frankrijk moet betalen en er moeten dan 
dus ook ziektekostenpremies en pensioen-
premies betaald worden. Bij chambres d’hôtes 
moet je bij een omzet van meer dan €5.165 
sociale premies betalen, bij gîtes vanaf 
€23.000. Vroeger werd deze verhuuromzet 
beschouwd als inkomen voortvloeiend uit 
het vermogen, net zoals rente en dividend-
inkomsten.
De grondslag voor de premieheffing is af-

Door 
Rob van Schijndel

Loueur en meublé non  
professionnel (LMNP)
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hankelijk van on-
der welk regime 
men valt: 
het régime 
micro-BIC of 
het régime réel. 

Zoals gezegd kiest 
men meestal voor 

het régime micro-BIC zodat 
de verhuuromzet wordt verminderd met 
forfaitaire kosten. Bij chambres d’hôtes en 
geclassificeerde vakantiewoningen is dat 
forfait 87%. Bij niet geclassificeerde verhuur 
is het forfait 60%. Vervolgens zijn de sociale 
premies circa 45%. 
Bij een verhuuromzet van een geclassifi-
ceerde woning van €35.000, is de grondslag 
voor de premieheffing dus €4.550 (omzet 
verminderd met 87%) en bedraagt de pre-

mieheffing €2.048 (€4.550 x 45%). 
Vroeger moest je prélèvements sociaux beta-
len van € 1.746 (29% van de omzet x 17,2% 
premies). Veel maakt het dus meestal niet 
uit. Vooralsnog denk ik dat deze verplichting 
niet geldt voor Nederlanders die al verze-
kerd zijn via een E121 formulier maar 
ik heb deze discussie nog niet hoeven voe-
ren met de Franse instellingen.

Samenvattend zijn de volgende situaties 
mogelijk: 
	 •	U	verhuurt	en	bent	ingeschreven	als		
  ondernemer. Er verandert niets.
	 •	U	bent	gepensioneerd	en	verzekerd	via		
  Nederland en hebt wat bijverdiensten via  
  de verhuur, maar u blijft onder de €5.165  
  / €23.000. Er verandert niets.
	 •	U	bent	gepensioneerd	en	verzekerd	via		

  Nederland en hebt hogere verhuuromzet- 
  ten. Er verandert mijns inziens niets maar  
  daar kan ik nog geen zekerheid over ge- 
  ven.
	 •	U	bent	verzekerd	in	Frankrijk,	bijvoor-	
  beeld omdat u hier werkt of een Frans  
  pensioen geniet, en hebt bijverdiensten  
  onder de genoemde grenzen. Er verandert  
  niets.
	 •	U	bent	verzekerd	in	Frankrijk	en	hebt		
  verhuurinkomsten boven de genoemde  
  grenzen. U moet de verhuur aanmelden  
  bij de Sécurité Sociale des Indépendants of  
  bij de Urssaf. 

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl

Een delegatie van de FANF en VBNGB sprak 
afgelopen september met de vaste com-
missie financiën 2de kamer. Zij werden 
ontvangen door de heer Pieter Omtzigt 
(CDA) die de vergadering voorzat, de heer 
Martin van Rooijen (50Plus) en de heer 
Steven van Weyenberg (D66).
Onderwerpen waren: het belang van on-
derwijs in de Nederlandse taal, op scholen 
in het buitenland. De verhoging met 24% 
van de woonlandfactor voor Frankrijk die 

FANF en VBNGB bij de Commissie 
Financiën van de 2de Kamer 

in de ogen van Guido Smoorenburg (FANF) 
onjuist is volgens de berekening van de 
woonlandfactor op basis van gegevens van 
de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). 
De veranderde belastingverdragen en de 
overgangsregelingen. Beide verenigingen 
zullen een gezamenlijke brief over deze 
kwestie opstellen. 
De heer Jan de Voogd (VBNGB) heeft op 
verzoek van de heer Omtzigt de aan-
passing van de regeling VO 883-2004 

(Verordening sociale zekerheidsstelsels) 
uitgewerkt, en de brief is op 19 september 
2018 verzonden.
Ten slotte gaf Roy Meijnderts (VBNGB) een 
kort exposé over de KBB-regeling en de 
daarbij behorende inkomensverklaring. De 
heer Omtzigt zegt toe nogmaals kritisch 
deze regeling te bekijken. Goed werk van 
de belangenbehartigers. Chapeau!
Nadere informatie op: www.fanf.fr en 
www.vbngb.eu 

Nog nooit ben ik zo uitgerust en tevreden 
uitgestapt na een reis van 1100 kilome-
ter. Weten jullie dat er een trein rijdt van 
Montpellier naar Parijs waar je nog geen 
drie en een half uur over doet voor minder 
dan een enkeltje Eindhoven-Amsterdam 
(€10)? En in Parijs stap je dan over op de 

(Reis)Besparingstip
Flixbus die je voor rond de 15 euro naar 
heel veel steden in Nederland brengt.
Dat levert dus een enorme besparing 
op voor je portemonnaie, aan co2, aan 
uitlaatgassen en stress en is dus ook goed 
voor je gemoed.
De fiets mag trouwens ook mee, als je de 

wielen erafhaalt en alles in een tas stopt. 
Dat wordt mijn volgende stap, maar dan 
moet ik eerst iemand vinden die mijn 
naaimachine kan repareren. (Joep Bijnen 
red.) Informatie is te vinden op: 
www.ventes.ouigo.com en flixbus.nl.
Goede Reis!
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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. 

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.
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