
 NVLR NR. 100 HERFST 2019

Britten en de liefde voor Europa pag. 5  • Mijn hart bonsde in mijn keel pag. 7  
• Strookjes van 5 cm.  • 2 vechtersbazen en 1 duim pag. 8  • Held van twee werel-
den pag. 9  • De roddels van de dag pag. 10  • Ineens is de trommel leeg pag. 11  
• Kunst of Kitsch Pag. 12  • In een Frans kennisvacuüm pag. 13  • Een ½ Française 
pag. 14  • Samendoen, verkennen en beleven en bij de Bataves pag. 15  • Voedsel 
zonder vet pag. 16  • Droomappartement in België pag. 18



2   NieuwsNed herfst 2019

1-Page-Novasol-Moerland-FINAL.indd   1 05-09-2019   12:06:54



NieuwsNed herfst 2019   3   

Van de 
voorzitter

Door 
Hans Mulder
Voorzittter

Dat communicatie soms best lastig is 
heeft iedereen wel eens ervaren. Je zegt 
of schrijft iets en degene(n) voor wie het 
bedoeld is snapt je niet of is zelfs boos 
of verdrietig. Een goede vriendin van mij 
noemde communicatie wel ‘zo dicht mo-
gelijk langs elkaar heen praten’. Doorgaans 
hebben we het dan over communicatie in 
onze moedertaal. In een ‘vreemde taal’, 
zoals het Frans, is het nog veel moeilijker 
om precies uit te leggen wat je bedoelt. 
Het voordeel van een Nederlandse vereni-
ging is dat je er gewoon in het Nederlands 
om hulp kunt vragen. Met de Franse taal 
maar ook met een computerprobleem, 

een administratieve issue, een 
loodgieterskwestie, een recept 
enz. Wij als bestuur zouden 
daarom graag te weten komen 
welke deskundigheid en vaar-
digheden onze leden hebben als 

ze bereid zijn om in voorkomende gevallen 
te adviseren. Het probleem is dat van-
wege de privacywetgeving een vereniging 
alleen gegevens mag vragen die voor het 
lidmaatschap nodig zijn. Onze vraag is dus 
of u informatie over uw deskundigheid 
vrijwillig wilt doorgeven. De verstrekte 
gegevens blijven vanzelfsprekend vertrou-
welijk. Komt er bij de NVLR een vraag op 
‘uw’ terrein binnen, dan wordt eerst geïn-
formeerd of u ingeschakeld wilt worden. 
De nadruk ligt op het adviseren. Of u meer 
wilt en kunt doen, bepaalt u zelf. Ik zou dit 
een vorm van burenhulp willen noemen, 
passend bij het ‘virtuele dorp’, zoals ik de 
NVLR in een ALV karakteriseerde. Ik ben 
benieuwd naar uw mening.

Coverfoto en ode 
aan de 
schrijvers

NN 100 is een 
mijlpaal. Niet 
alleen voor de 
vereniging maar ook voor alle schrijvers 
die de afgelopen 25 jaar 
bereid waren om een stuk te schrijven. 
Vanaf NN91 staan er op de omslag een 
aantal woorden die ik uit de teksten 
pluk. Het gekste was: ”van decolleté tot 
kale kuiten” NN 91 en “houten piemels” 
NN96. Ik geniet ervan om de inhoud zo 
te verwoorden. Sommigen ontgaat het 
maar er zijn lezers die mij erop aan-
spreken. Fijn. 
De foto op de cover is deze keer van 
mij zelf en ik hoop dat u deze feestelijk 
vindt en passend bij nr. 100.

Hans van der Bij

AGENDA NVLR-activiteiten september t/m december 2019

Woensdag 25 september 10.00 uur
Wandeling Saint-Polycarpe

De heilige Polycarpe bestaat! Twee keer 
moesten we deze wandeling vanwege 
regen afblazen, maar ons geloof in het 
wandelen zal overwinnen. Op weg naar 
onze vertrekplaats (8km onder St-Hilaire) 
is het een en al ‘bubbeltjesland’: glooiende 
hellingen met strakke, opvallend goed 
verzorgde wijngaarden met Mauzacdrui-
ven. 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 impo-
sante klokkentoren en een fraaie aula met 
een goed beeld van vroeger tijd. 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). 

Woensdag 25 september 10.00 uur
Wandeling Saint-Polycarpe

Woensdag 9 oktober 11.30 uur  
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 16 oktober 10.00 uur   
Petanquetoernooi in La Livinière

Woensdag 30 oktober 10.00 uur  
Wandeling Laure-Minervois

Vrijdag 1 november 10.30 uur Bijeenkomst Cultuurclub. 
Nadere info in Nieuwsbrief en op de website

Woensdag 13 november 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Gabian.

Vrijdag 6 december 11.30 uur  
Boekenlunch. Nadere info in Nieuwsbrief en op de website

Woensdag 11 december 11.30 uur  
Bijpraatlunch in Gabian.

Woensdag 11 december 10.00 uur  
Wandeling. Nadere info in de Nieuwsbrief en op de website

Zondag 15 december 14.00 uur
Kerstborrel in Fos

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 land-
schap.
Vertrek: 10.00 uur 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 
9.45 uur staat de koffie klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 
20 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

Woensdag 9 oktober 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian
Ook voor nieuwe leden een uitgelezen 
kans om mensen te ontmoeten in een 
ambiance agréable. Niets hoeft, veel mag. 
Ook degenen die hier niet (het hele jaar) 
wonen zijn van harte welkom. We drinken 
wat vooraf en gaan daarna à table. Kosten 
ca 16€. Iedereen rekent voor zichzelf af. 
De BPL is elke tweede woensdag van de 
maand in restaurant La Tavernat, 8 Avenue 
de Roujan in Gabian. https://la-tavernat.
business.site/. Opgeven via bijpraatlunch@
gmail.com. Wilt u op de hoogte blijven? 
Laat het ons weten dan zetten we u op de 
mailinglist. U krijgt dan maandelijks een 
menuvoorstel toegestuurd. 
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nog niet. Noch om hoe laat en waar pre-
cies in Montpellier maar ze komen in ieder 
geval op zondag 1 december. Dus noteer 
die datum alvast in jullie agenda’s! Zogauw 
wij meer informatie hebben zullen we dat 
laten weten.
Namens Sint en zijn Pieten graag tot zon-
dag 1 december. mieke.kriens@aqute.biz

Woensdag 11 december 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Gabian
4 NVLR-leden organiseren maandelijks 
een lunch om elkaar op een ongedwongen 
manier te ontmoeten. Na eerst een drankje 
op het terras of aan de bar gaan we aan 
tafel voor de lunch. Iedereen rekent zelf 
af. Kosten ca. 16€. Elke tweede woensdag 
van de maand in restaurant La Tavernat, 
8 Avenue de Roujan in Gabian. Opgeven 
via bijpraatlunch@gmail.com. Wilt u op 
de hoogte blijven? Laat het ons weten dan 
zetten we u op de mailinglist. U krijgt dan 
maandelijks een menuvoorstel toege-
stuurd.

Zondag 15 december 14.00 uur
Kerstborrel in Fos

Annette en Hans van der Bij nodigen alle 
leden en introducés uit om het jaar door 
te nemen. De wijn en andere drankjes 
worden door hen verzorgd. U maakt uw 
favoriete hapjes om deze met de gasten 
te delen. Een mooi idee zo voor de Kerst. 
Adres: 7 L’Olivette, 34320 Fos. Opgeven: 
j.vanderbij@orange.fr  T:0467 25 37 13. 
GPS-Coördinaten bij ons huis: N: 43° 
33.990’   E: 3° 14.892’

Woensdag 16 oktober 10.00 uur 
Petanquetoernooi in La Livinière

In het najaar wordt weer een pétanque-
toernooi georganiseerd, in het boulodrome 
van La Livinière. We spelen in de ochtend 
met aansluitend een lunch. Gezelligheid is 
troef vandaar dat ook introducés van harte 
welkom zijn. Aanmelden voor 10 oktober 
bij Maja van der Wee: majavanderwee@
nvlr.eu. Geef ook even door of u blijft lun-
chen en met hoeveel personen. 

Woensdag 30 oktober 10.00 uur 
Wandeling Laure-Minervois

Het klimaat verandert, óók in onze 
streek! Ongewoon vroeg kwam eind juni 
de canicule, een soort code rood voor de 
wandelaar. Onze voorwandelagenda is 
echter meedogenloos, het is 6 juli en om 
half acht zijn we op pad bij Laure. Vanaf 
een oud en veel gebruikt pad hebben we 
uitzicht op het typische Minervois-land-
schap: onverwachte kloofjes en bosjes met 
daartussen verstopt kleine goed verzorgde 
wijnveldjes. Je zou kunnen twijfelen aan 
het nut van dergelijke veldjes maar een 
hier vooraanstaande wijnboer verklaarde 

dat kleine ingesloten percelen minder last 
hebben van problemen door insecten. Wat 
de route een beetje bijzonder maakt zijn 
de vele Italiaanse cypressen, her en der 
priemen ze tot wel twintig meter de hete 
staalblauwe hemel in en iets verder gaan 
we door een heuse cypressenlaan. Terug bij 
de auto roepen we voldaan dat het met de 
hitte reuze meeviel.
Afstand: 8,2km; duur: 2u20; hoogtever-
schil ca. 100m, vlakke wandeling. Moeilijk-
heidsgraad: gemakkelijk. Vlakke bospaden, 
een aantal korte stijgingen over bostrap-
pen en enkele korte steile afdalingen 
(wandelstok).
Vertrek: 10.00 uur de parkeerplaats achter/
bij de mairie van Laure-Minervois, Avenue 
des Écoles. Om 9.45 uur staat de koffie 
klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch:
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

Woensdag 13 november 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian
Alle NVLR-leden zijn welkom op deze on-
gedwongen, laagdrempelige bijeenkomst. 
Rond 11.30 uur drinken we wat aan de bar 
of op het terras en daarna schuiven we 
aan de voor ons gedekte tafel. Een mooi 
moment om elkaar weer te zien in res-
taurant La Tavernat, 8 Avenue de Roujan 
in Gabian. Aanmelden: bijpraatlunch@
gmail.com. Wilt u op de hoogte blijven? 
Stuur een e-mail dan zetten we u op de 
mailinglist. U krijgt dan maandelijks een 
menuvoorstel toegestuurd.

Zondag 1 december
De Sint komt
We hebben recentelijk van Sinterklaas 
en zijn Pieten vernomen dat zij ook dit 
jaar weer een bezoek zullen brengen aan 
Montpellier. Hoe ze gaan komen, met het 
vliegtuig, de boot, te paard of misschien 
maar gewoon met de auto dat weten ze 

pvw@free.fr
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Joel de Groot
Afkomstig uit de Minervois, help ik u graag met:

• Diverse bouwbegeleidingen bij rénovaties

• Nieuwbouw

• Verkoop van uw vastgoed

Bel gerust: 0033 (0)6 58 37 35 62 of stuur een 

email aan: degroot@immoboulevard.com

www.immoboulevard.com • Siren: 838 776 698

Voor zo’n belangrijke keuze staan 
wij Nederlanders hier niet

Door 
Renate van der Bas

Hé die koppies ken ik, dacht ik, bladerend 
door het plaatselijke sufferdje. Ik keek 
naar zo’n klassiek plaatje gemaakt door 
de streekfotograaf. Een groepje statisch 
opgestelde mensen, allemaal wat sullig 
kijkend naar de lens. 

Soms vormen ze 
het bestuur van een 
lokale vereniging, dan 
weer gaat het om een 
groepje wandelaars. 
Maar deze keer waren 
het nieuwe Fransen! 
Buitenlanders die de 
Franse nationaliteit 
hadden verworven. 
Verworven, zeg je dat 
zo? Hoe dan ook: twee 
van die nieuwe Fran-
çais ken ik, het zijn 
mijn vroegere taalcur-
susmaatjes, de Britten 
Michael en Robin.

O, die jongens vrezen 
natuurlijk de consequenties van de Brexit 
en gaan voor zekerheid, redeneerde ik 
simpel. Michael en Robin wonen net als 
wij al vele jaren in de Aude en werken 
er ook. De een als tuinman, de ander 
als psychotherapeut. Door het Franse 
staatsburgerschap te kiezen kunnen ze 
probleemloos doorwerken, ook al verlaat 
de UK de EU. 
Toch intrigeerde me hun stap. Hoe emo-
tioneel is zo iets? Doe je zoiets met pijn 
in het hart? Waren de Franse autoriteiten 
coöperatief? Ik belde Robin op, en het 
werd een verrassend gesprek.

Want waar ik een scheldkanonnade rich-
ting alle “bloody brexiteers” verwachtte, 
legde Robin vooral de nadruk op het 

“commitment” dat hij en zijn man voelen 
met Frankrijk. “We spraken vijf jaar ge-
leden al over naturaliseren, dus voordat 
de Brexit serieus aan de orde was”, legde 
Robin uit. “Waarom? We wisten dat we in 
Frankrijk zouden blijven wonen, we heb-

ben het hier heerlijk. Ooit zal ik hier dus 
sterven. En dan wil ik begraven worden in 
een land dat mijn land is.”

Wow. Robin deed nog meer uitspraken. 
Zoals dat Michael en hij jarenlang hun 
best hadden gedaan om de Franse taal 
en de Franse gewoontes te adopteren, 
en dat nu het moment was aangebroken 
dat Frankrijk hen mocht adopteren. “Wij 
hebben dit land genoeg interessants te 
bieden.” Hij klonk soms bijna poëtisch, 
met uiteindelijk wel een bittere touch: 
“Ik snap niet dat je als land Europa zou 
willen verlaten. Onze naturalisatie tot 
Fransen is daarom ook een daad van soli-
dariteit. Solidariteit met Frankrijk, en met 
Europa. Niet dat altijd alles hier perfect 

is, maar we geloven in het concept. En we 
willen niet alleen bezig zijn met ons eigen 
kortetermijnbelang, maar ons verbonden 
voelen met iets dat groter is dan wij. We 
bouwen liever bruggen, dan muren.”
Wat mag Frankrijk blij zijn met zulke 

positieve nieuwe bur-
gers! Ik was daarom 
ook blij om te horen 
dat Michael en Robin 
tijdens het admi-
nistratieve proces 
louter vriendelijke 
ambtenaren hadden 
getroffen. 

Natuurlijk duurde de 
procedure wel heel 
erg lang. “Nadat wij 
ons drie centimeter 
dikke dossier vol of-
ficiële documenten 
hadden opgestuurd 
naar Montpellier, 
hoorden we dertien 
maanden niets. Toen 

kregen we bericht: een aantal van onze 
papieren was niet meer geldig, want 
inmiddels ouder dan een jaar… Wij weer 
braaf nieuwe attestaties insturen.” 

Enfin. Na bijna tweeëneenhalf jaar gedoe 
staan ze nu dan op de foto met de sous-
préfet. “Ze had ook onze burgemeester 
uitgenodigd om bij het officiële moment 
te zijn”, vertelde Robin, die al met al op 
een zeer positieve ervaring terugkijkt. 

“En”, zei hij, “ik hoop dat nog veel meer 
Britten hun liefde voor Europa op deze 
manier zullen tonen.” 

Bijna jammer dat wij als “remaining”  
Nederlanders niets te bewijzen hebben.
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Rustig lezend op een schaduwrijk plekje 
in mijn tuin viel er opeens een klein, jong 
vogeltje in mijn schoot. Mijn hond zat er 
direct bij en keek net als ik verwonderd 
naar dat vederlichte beestje dat niet weg-
vloog en mij, ontroerend, vol vertrouwen 
aankeek. Het was een puttertje. Misschien 
had een roofvogel haar laten vallen. Ik 
houd van vogels, geniet altijd van de vele 
verschillende vogels die mij zowel overdag 
als ‘s nachts vergezellen hier rondom mijn 
huis. Het zijn boeiende beestjes. Vogels 
hebben een veel intellectueler, slimmer 
en emotioneler leven dan wij vermoeden. 

Door
Ruth van der Waall

Veerkracht
Vogels appelleren aan ruimte, aan speelse 
beweging, aan uitvliegen en weer terugko-
men. Ze leren ons dat ‘uit het nest’ gaan, 
loslaten is. Dat ‘loslaten’ niet aan een 
bepaalde leeftijd gebonden is. 
De dichter Rutger Kopland verwoordt het 
zo mooi: 

Toen dat vogeltje in mijn schoot viel, was 
ik bezig een begrafenis voor te bereiden en 
de symboliek van vogels speelde onbewust 
hierbij een rol. Loslaten, wegvliegen naar 
onbekende verten. De uil, symbool van 
wijsheid, komt tevoorschijn in de avond. In 
de derde levensfase? En dan de vroege vo-
gels, levenslustig en blij met het opkomen 
van de zon. Dat is een lied waard. Je eigen 
luchtruim(te) kiezen. Ik weet het zeker: 
mensen kunnen niet zonder vogels.

Voor wie vogels in de muziek wil ho-
ren: luister eens op Youtube naar ‘Et Les 
Oiseaux chantaient’ door het London 
Starlight Orchestra. Of naar ‘Le Réveil des 
oiseaux’ van Olivier Messiaen.

www.ruthvanderwaall.com  

Psychotherapie
Dertien jaar geleden, in 2006 heb ik een 
praktijk psychotherapie opgezet in de regio 
van Carcassonne. De psyche zet ons regel-
matig klem, voor raadsels, soms is het een 
labyrint waar moeilijk zelf uit te komen is. 
Van de Nederlandse cliënten hoor ik altijd 
dat het dan fijn is om in direct contact 
en in je eigen taal met een deskundige te 
praten. 
Door de jaren heen heb ik een goede band 
op kunnen bouwen met artsen en andere 

deskundigen in de gezondheidszorg in de 
regio. De therapie-wereld in Frankrijk is 
duidelijk een heel ander verhaal dan in 
Nederland. Ik vind het interessant en een 
uitdaging om mijn vakgebied vanuit deze 
twee culturen te volgen. Meer informatie: 
www.evabraat.com
 
Walk2talk
Vanaf dit voorjaar heb ik een nieuwe vorm 
van therapie toegevoegd: 
Wandeltherapie, individuele sessies. The-
rapie blijkt voor veel mensen effectiever 
te zijn als daarnaast aan beweging gedaan 

wordt, vooral wat betreft depressieve 
klachten, angsten en burn-out. Walk your 
mind. In Frankrijk is deze vorm iets heel 
nieuws, in Nederland zijn er al veel the-
rapeuten die wandelen met hun cliënten. 
Meer informatie www.walk2talk.fr 

Intensieve week
Voor Nederlanders die tijdelijk in Frankrijk 
zijn, uit uw familie/ vriendenkring, bestaat 
de mogelijkheid voor een intensieve-
week-therapie. Iedere ochtend en middag 
een individuele sessie, in het Cabinet en/of 
wandelend in de natuur.   Eva Braat

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel.
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Prikkelend 
Parijs

We stonden voor een moeilijke keuze. Op 
welke wijze zouden we spitsig Parijs voorbij 
gaan. Het was niet erg handig van ons om 
juist op dit tijdstip hier aan te komen, maar 
je kunt niet álles goed doen. Aan de andere 
kant van Parijs wachtte ons het hotel dat 
al een paar dagen geleden gereserveerd 
was. Dat dan weer wél. Echtgenoot had een 
scherpe aanbieding voor een driepersoons-
kamer voorbij zien komen en als er íets is 
dat hij onmogelijk kan weerstaan, zijn het 
wel scherpe aanbiedingen. Vandaar dat we 
dit keer ongewoon goed voorbereid waren, 
zo dachten we. Op die spits na dan.
Het was inmiddels een kleine acht uur 
geleden dat we uit ons Zuid-Franse dorpje 
vertrokken om via het Noord-Parijse hotel 
naar ons leenhuis onder de rook van Am-
sterdam te rijden. Buiten was het extreem 
warm, we zaten midden in de hittegolf van 
eind juli, maar gelukkig was het autootje 
lekker gekoeld.
De keuze was: de Francilienne, die ons ruim 
om Parijs zou leiden, of de middelste ring 
zoals de verkeersborden adviseren, maar 
we konden ook de périphérique nemen die 
qua kilometers het kortst is. We waren er 
snel uit. De avondspits betekent ook dat 
het binnenkort etenstijd zou worden en wij 
hadden best een beetje trek. 
We gingen dwars door Parijs.

Door Dorine van 
der Marel

En opeens wist ik het weer, Parijs’ ver-
keer geeft echtgenoot een enorme stoot 
adrenaline. Als een gek reed hij door de 
drukke straten en avenues, gekker dan 
de gekste Parijzenaar. Toeterend draaide 
hij zich overal tussen en tegelijkertijd 
wees hij ons links en rechts op mooie brug-
gen, kerken en ijzeren torens. Bij mij had 
de adrenaline een heel ander effect. Mijn 
hart bonsde in mijn keel en de zenuwen 
gierden door mijn aderen. Ik bleef strak 
op de weg kijken, echtgenoots wijzende 
vinger negerend en schreeuwde dat er een 
brommer van rechts kwam, of een auto van 
links, dat het stilstond voor ons en dat hij 
daar écht beslíst niet tussen kon. Ook op de 
achterbank waren de zenuwen van zoon tot 
het uiterste getergd. Toen we eindelijk in 
de parkeergarage stonden onder het Place 
Saint-Michel waren we uitgeput. Echtge-
noot daarentegen was helemaal opgeladen 
en sprong als een overenthousiaste puppy 
zijn auto uit om door de Parijse straatjes te 
gaan huppelen.
Eenmaal met beide voeten op de grond en 
baas over onze eigen koers had de lichtstad 
vol terrasjes ook op mij en zoon het prik-
kelende effect, al weerhield de hitte ons van 
eindeloos slenteren. Op een terras langs de 
Seine, soppend op de quasi-rotan stoelen, 
met uitzicht op een met steigers ingepakte 
Notre Dame, stilden we onze honger met 
côte d’agneau en dos de cabillaud. Heel tevre-
den met onszelf. 

Toen we na afloop nog een stukje langs 
de rivier en door het Quartier Latin had-
den gewandeld, hadden we er eigenlijk nog 
lang geen genoeg van. We besloten nog een 
laatste glaasje te nuttigen op een typisch 
traditioneel duur Parijs terras. Pastis was 
het goedkoopste dat ze hadden, want kleine 
koffietjes werden niet geschonken. Ze waren 
gekke Gerritje niet.
Wat we toen nog niet wisten was dat 
ons gereserveerde hotel één louche boel 
zou blijken te zijn, waar overal bewakers 
rondliepen. Dat voor ons een tweeper-
soonskamer in plaats van driepersoons 
was gereserveerd. Dat de kamer een klein 
kippenhok was, waar ze provisorisch nog 
een extra bed wilden bijzetten, zodat er 
helemaal geen vloer meer over zou blijven. 
Dat de airco kapot zou blijken te zijn en dat 
het er om middernacht, toen we aankwa-
men, nog altijd drieëndertig graden was. Dat 
we zouden besluiten te vertrekken, door te 
rijden naar Nederland en dat we zodoende 
pas de volgende ochtend om half zes in een 
Hollands bed konden ploffen.
Vrolijk nippend van onze pastis op een vol 
terras in de stad van de liefde, wisten we 
dat allemaal gelukkig nog niet.

Ons NVLR medelid Els 
Hekkenberg is tijdens 
het WK vrouwenvoetbal 
vrijwilligster geweest als 
Chef d’equipe médias. 

Gedurende een paar 
weken runde zij het 
mediacentrum van het 
voetbalstadion van 
Montpellier samen 
met drie professionals 
en twintig andere 
vrijwilligers uit elf 
verschillende landen. 
Zij zorgden ervoor dat 
de journalisten hun 
werk onder optimale 
omstandigheden konden 
uitvoeren. Hun taken 
waren het toewijzen 
van de posities 
rond het veld, op de tribunes en op de 
parkeerplaatsen, het begeleiden van de 
persconferenties en interviews met spelers, 
het flankeren van de journalisten tijdens 

de openingsceremonies, het verstrekken 
van wedstrijdinformatie voor, tijdens en 
na afloop van de match. Ook het beheer 
van de faciliteiten in het mediacentrum 

Het WK-vrijwilligerswerk zit erop
zoals de televisieschermen, 
het computerpark en de 
horecafaciliteiten viel onder 
hun verantwoordelijkheid. 
Dagelijks heeft Els en haar 
team met zo’n 100 à 150 
journalisten uit de hele 
wereld te maken gehad, 
heel veel verschillende 
talen horen en moeten 
spreken en moest ze met 
een enorme variëteit aan 
culturen omgaan. 
Els zegt dat de journalisten 
van een hartverwarmende 
welwillendheid waren, 
dat het onderlinge 
contact tegen het 
einde van het toernooi 
kameraadschappelijk was. 
De onderlinge band tussen 
de vrijwilligers was erg 

gezellig en collegiaal. 
Het WK is voorbij en heeft haar veel 
vrienden opgeleverd. Els gaat er nog héél 
lang van nagenieten!

Els Hekkenberg
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Het is 14 juli, quatorze Juillet, Franse 
nationale feestdag. Het hele dorp loopt 
uit, zo ook in een bij ons nabijgelegen 
dorp. De burgemeester en enkele 
gemeenteraadsleden dineren in het 
plaatselijke café-restaurant. Dat gaat 
gepaard met heel veel wijn, want de 
burgemeester annex huisarts en zijn 
kornuiten lusten er wel pap van. De 
gemeentesecretaris ontbreekt. Hij is er 
niet bij. Hij mag er niet bij zijn. Immers, 
de burgemeester leeft in onmin met zijn 
jonge employé. En dit alles omdat de 
gemeentesecretaris niet alles wenst te 
ondertekenen wat de burgemeester hem 
voorschotelt. Dat zint de burgemeester 
niet en hij heeft dan ook besloten de 
gemeentesecretaris op non-actief te 
stellen. Die jongeman zit dus thuis. Dat 
pikt hij niet en hij heeft een advocaat in 
de arm genomen, zeer tegen de zin van de 
burgemeester. 
Het wordt donker, het vuurwerk begint. De 
burgemeester en drie gemeenteraadsleden 
begeven zich naar de plaats van 
handeling. Echter, onderweg bedenken 
ze zich en ze draaien om. Waarschijnlijk 
overmoedig door de alcohol hebben 
ze het onzalige plan opgepakt om de 
gemeentesecretaris toch maar eens een 

Door 
Zjulia

Waar gebeurd

Eindelijk was het dan zo ver. Na een 
restauratie van een half jaar werd de 
zaal van het kasteel in “ons” dorpje Fos 
ingewijd. Niet alleen de burgemeester en 
het 7-koppig gemeentebestuur waren 
aanwezig maar ook de president van het 
departement met zijn gevolg. Natuurlijk 
ook de burgemeesters van de omliggende 
gemeentes. Onze burgemeester die bijna 
nooit op officiële gelegenheden komt 
was in pak met daarover een sjerp in de 
kleuren van de Franse vlag.
Het publiek was talrijk voor een kleine 
gemeente. Ik schatte 100 personen die het 
gerenoveerde kasteel en de kerk konden 
bewonderen. Geen onbelangrijke reden 
voor deze grote opkomst was de apéro 
na afloop. Er stonden lange tafels en 
daarachter de bediening die vanuit een 
foodtruck het eten zou gaan serveren. 
Uiteraard pas na de nodige toespraken die 
voor velen veel te lang duurden.

Door 
Hans van der Bij

“Meetellen”
Na het doorknippen van het lint 
werden de twee overgebleven 
stukken door een gezagsdrager 
opgerold en in strookjes van 5 cm 
geknipt. Deze kleine stukjes werden 
als souvenir uitgedeeld aan het 
publiek. Ik vond het een geweldige 
vondst om zo het publiek een 
aandenken te geven. 

Ik hoopte dat ik er ook een 
kreeg. Maar nee. Ik was 
teleurgesteld. 
Ik voelde me als 
een klein kind 
overgeslagen. 

Na de eerste pizzapunt 
en een glas witte topwijn 
was ik het echter alweer 
vergeten. De burgemeester 
had bij alle wijnboeren uit het 
dorp wijn ingekocht dus er was voldoende. 
De traiteur was geweldig en toverde van 
oesters tot noem het maar op uit zijn hoge 
hoed. Nadat het feest op zijn einde liep 

zag ik het blauw-wit-rood 
stukje lint liggen dat iemand 

gewoon had neergelegd op de tafel 
waar de zeevruchten waren geserveerd. Ik 
griste onopvallend ‘mijn’ souvenir van de 
tafel. 

Het was dan wel nat en er zat een vlek op 
maar het voelde of ik weer meetelde.  

lesje te gaan leren. Dus, erop af, in de 
auto. De burgemeester zit achter het stuur. 
De gemeentesecretaris, die nog bij zijn 
ouders woont, is thuis. De burgemeester 
belt aan en de jongeman doet open. Hij 
krijgt meteen een voltreffer in zijn gezicht. 
Er ontstaat een handgemeen met de 
burgemeester. De drie gemeenteraadsleden 
kijken verschrikt toe. De ouders horen 
dat het niet pluis is en spoeden zich naar 
buiten. Vader schopt de burgemeester 
tegen zijn schenen. Moeder krijgt de duim 
van de burgemeester te pakken en zet er 
haar tanden in. En niet te misselijk. Beide 
vechtersbazen zijn gewond in het gezicht. 
En de duim van de burgemeester heeft 
veel geleden. De drie gemeenteraadsleden 
weten zich geen raad en bellen de politie. 
De gendarmes zijn 
er snel. Ze nemen 
een ademtest af bij 
de burgemeester. 
U raadt het al: te 
veel alcohol. Er 
moet medische 
zorg worden 
georganiseerd. 
Er arriveren twee 
ambulances en de 
beide gewonde 
mannen worden 
naar het ziekenhuis 
gebracht. Ook daar 
wordt een ademtest 

afgenomen, met hetzelfde resultaat. 
De burgemeester beseft al snel dat hij 
daar niet moet zijn, dat het ziekenhuis 
voor hem niet het goede adres is en hij 
besluit te vluchten. Hij verlaat het pand. 
De dienstdoende arts treft dus een lege 
behandelkamer aan. De camerabeelden 
tonen later dat de burgemeester is 
ontsnapt via een nooduitgang. De 
burgemeester wordt de volgende dag 
alsnog aan zijn gezicht en hand behandeld.
De burgemeester heeft zijn 
huisartsenpraktijk in de hoofdstraat van 
het dorp. Op de voordeur van de praktijk 
prijken twee foto’s van de burgemeester, 
een foto van zijn opgezwollen hoofd en 
een foto van zijn geblesseerde duim. Het is 
druk in de straat. Alle mensen zijn immers 
razend nieuwsgierig.
Hoe het afloopt, weten we niet. Er 
loopt een juridische procedure tegen de 
burgemeester annex huisarts.
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Bij de naam Lafayette denken 
Nederlanders meestal aan de keten van 
warenhuizen met de naam ‘Galeries 
Lafayette’. Maar de naam Lafayette blijkt 
in origine helemaal niets te maken te 
hebben met de winkelketen zelf. 
Om daar achter te komen moeten we 
terug naar het begin van de 19e eeuw. 
Voorheen bekend als “Galeries Lafayette”, 
is de oorsprong van de naam van de 
galerijen gewoon het adres van de eerste 
winkel die gevestigd was op nummer 
1 van de straat met dezelfde naam. De 
dubbele “t” van het logo verbergt het 
ontwerp van een kleine, gestroomlijnde 
Eiffeltoren die verwijst naar de Parijse 
oorsprong van de winkel.

Dat is dan mooi opgelost, maar waar 
komt de naam Lafayette dan vandaan? 
Wat heeft de Parijse gemeenteraad doen 
besluiten om een straat te vernoemen 
naar een zekere Lafayette? En vervolgens 
vele gemeenteraden in heel Frankrijk. 
Het zal wel weer met nationale trots te 
maken hebben. En waarom ook niet? 
Voor het antwoord moeten we de 
turbulente geschiedenis oproepen van 
een markies, Gilbert Motier de La Fayette. 
Het meest bekend is deze edelman 
vanwege zijn bijzondere rol in de 
bevrijdingsoorlog van de VS tegen 
Engeland (1775). 

Gilbert Motier, toekomstige markies de 
La Fayette, geboren in de Auvergne, 
ontmoet in het geheim Benjamin 
Franklin, die naar Versailles kwam om de 
zaak van de Amerikaanse opstandelingen 
te bepleiten. Ondanks de tegenstand van 
zijn familie verlaat hij het Franse leger en 
besluit zich bij Amerika aan te sluiten. 
Hij was 19 toen hij op 17 april 1777 aan 
boord kwam van de Victory, een fregat 
dat op zijn kosten werd gecharterd, 
dankzij een voorschot op zijn fortuin. Een 
jaar eerder hadden de opstandelingen 
eenzijdig de onafhankelijkheid verklaard. 

Maar voor de vrijheid moest wel 
gestreden worden. Net als La Fayette 
namen veel jonge Europese edelen de 
zaak voor hen op. La Fayette krijgt de 
rang van generaal-majoor en wordt 
de naaste medewerker en vriend van 
opperbevelhebber George Washington. 
Hij beschouwt deze als een vader. Net 
als de andere Europese edelen zal hij 
in verschillende veldslagen meer moed 
en professionaliteit tonen dan de 
Amerikaanse vrijwilligers. 

De Rue Lafayette vernoemd naar 
de Held van de Twee Werelden

Door
Adrien Vos

Nog steeds wordt in de VS met veel 
ontzag gesproken over die jonge Franse 
officier, die geholpen had de Engelsen te 
verjagen. Hij verkreeg de Amerikaanse 
nationaliteit en van George Washington 
de militaire rang van Generaal-Majoor.
Maar zijn historische rol is daarna nog 
niet uitgespeeld. 

Terug in Frankrijk, waar hij 
als de Held van de Twee 
Werelden werd ontvangen, 
wordt hij ook een drijvende 
kracht achter de beginjaren 
van de Franse Revolutie. Hij 
verandert zijn naam van La 
Fayette in Lafayette, een 
duidelijke breuk met zijn 
aristocratische wortels. 

In zijn achterhoofd klinkt 
nog de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring 
en Lafayette onderschrijft 
van harte de uitgangspunten 
Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap van de 
revolutie. Hij werd de nieuwe 
leider van de Nationale 
Garde, maar helaas raakte 
hij later in onmin met 
de Jacobijnen en even 
daarna ook met Napoleon 
Bonaparte. Het scheelde 
maar een haar of hij was op 
de guillotine beland; een lot 
dat de meeste leden van zijn 
schoonfamilie niet bespaard 
was gebleven. 

Zijn hoogste rang in het Franse leger was 
luitenant-generaal, maar hij mocht voor 
lange tijd geen activiteiten in het leger 
ontplooien. 

Lafayette was een vrijmetselaar met een 
grote vrijheidsdrang. Dat leidde vijftien 
jaar na de val van Napoleon tot een 
belangrijke taak in de Juli-revolutie in 
1830. Hij hielp Louis-Philippe van Orléans 
in het zadel met zijn militaire inzicht en 
de hulp van de Nationale Garde, waardoor 
het regime van Karel X moest opstappen. 
Het was zijn laatste revolutionaire daad. 
Hij stierf vier jaar later. 

De Rue Lafayette is vernoemd naar 
deze Held van de Twee Werelden. Nog 
één interessant detail moet ik hierbij 
vermelden: de Nederlandse schilder Ary 
Scheffer was een persoonlijke vriend van 
Lafayette en schilderde meerdere malen 
diens portret. De versie hieronder is van 
de generaal in burger.

Lafayette geschilderd door vriend Ary Scheffer, 
Nederlandse schilder (1795-1858).

Lafayette door Jules Boilly (Musée Versailles)
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LES VEILLÉES

Qu’il est loin le temps des veillées, 
Assis autour de la cheminée
Où, parents et amis
Nous étions réunis. 
Chacun commentait sa journée,
Bien ou mal, il l’avait passée, 
Puis venaient les potins du jour, 
Des péripéties, il y en avait toujours,
On en riait, on s’en moquait, 
Mais personne ne s’en fâchait. 
Chacun racontait son histoire, 
Quelquefois un peu grivoise,
Mais de nos oreilles chastes 
Baissant les yeux vers la petite chatte, 

Door 
Peter Jansen

Dit is het tweede gedicht ingestuurd 
door Peter Jansen. 
Maité is een wijze oudere vrouw uit 
Escales die veel gedichten schrijft 
over de kleine dagelijkse dingen. 
Michonist heeft dit gedicht vertaald en 
is op verzoek zo dicht mogelijk bij de 
semantiek van het gedicht gebleven.

Nous esquissions un léger sourire moqueur 
Car nous n’étions pas des enfants de 
choeur.
Hélas, le temps passait vite 
Il fallait bien que l’on se quitte, 
Et quand l’horloge du grand clocher, 
Les douze coups de minuit sonnaient,
Chacun regagnait ses pénates 
En promettant que demain, si Dieu nous 
garde
Nous passerions encore,
Une veillée jusqu’à l’aurore. 
Mais il est fini le temps des belles soirées 
Nous sommes seuls devant notre télé 
Les yeux rivés sur cet écran froid
Broyant peut-être du noir. 
Qu’il est loin le temps des veillées 
Où tout le monde s’amusait
La télé l’a remplacé 
Mais rien ne pourra nous faire oublier 
Le bon temps passé près de la cheminée.

Maité (11)

DE AVONDEN

Wat is de tijd van de gezellige avonden ver 
weg 
Toen we bij de haard zaten, goh, zeg. 
Waar ouders en vrienden stoelden 
En waar we ons verenigd voelden. 
Ieder deed van zijn dag verslag 
Waarop volgden de roddels van de dag. 
Voorvallen, ach daarvan waren er zoveel. 

We lachten erom, dreven de spot ermee, 
Maar niemand reageerde kwaad. 
Iedereen vertelde zijn verhaal 
Soms een beetje schuin
Maar onze oren waren kuis 
Al sloegen we onze ogen zedig neer 
Met een licht smalende glimlach, elke keer 
Want heilige boontjes waren we niet meer. 
Maar helaas, de tijd is niet te verslaan 
We moesten wel uit elkaar gaan 
En als de wijzers van de grote klok 
Middernacht sloegen dan trok 
Een ieder maar weer eens aan zijn stutten 
Belovend dat morgen, mocht God ons 
beschutten, 
Ons weer zo’n dag zal behoren 
Die zou duren tot het ochtendgloren. 
Die gezellige avonden behoren tot het 
verleden 
Voor onze treurbuis zitten we nu 
stikalleene 
De ogen strak op het kille scherm. 
Is kniezend, miezemuizend de juiste term? 
Wat is die gezellige tijd lang geleden. 
Mijn gedicht brengt die in het eeuwig 
heden. 
Ook al is de teevee ervoor in de plaats 
gekomen 
Ik kan die tijd met open ogen dromen 
Als de weemoedigheid van een voorbije 
zomer.

 
vertaling: Michonist (34)

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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Mijn jeukwoord: “tussendoortjes”

Door Nienke 
ten Hoor-Aukema

Jeukwoorden zijn woorden die inhoudelijk 
niets betekenen maar een gevoel van 
weerzin en irritatie opwekken. Mijn 
jeukwoord? Tussendoortjes!
Onlangs kreeg ik van een collega een 
opzienbarend berichtje toegestuurd. De 
aanleiding was een consumentenvraag aan 
het voedingscentrum (VC): ‘Is het 
gezond om tussendoortjes te 
eten en wat zijn gezonde 
tussendoortjes?’ . 
Het antwoord van 
het VC luidde: 
“Op zich is het 
voldoende 
om drie 
hoofdmaal-
tijden per 
dag te eten: 
ontbijt, 
lunch en 
avondeten. 
Maar je 
kunt tussen 
de maaltijden 
door iets 
kleins eten om je 
hongergevoel minder 
ruimte te geven en om 
te voorkomen dat je iets 
ongezonds neemt. Hoe vaak je iets kleins 
tussendoor kunt eten, hangt af van je 
gewicht. Mensen met een gezond gewicht 
raden we aan om maximaal vier keer 
iets kleins tussendoor te eten. Als je wilt 
afvallen, kun je het aantal eetmomenten 
tussen de maaltijden door beter beperken.”
 
Ik rolde van mijn stoel. Ruim 25 jaar 
geleden begonnen wij al mensen met 
toenemend gewicht te adviseren niet 
tussen de maaltijden te eten en zich 
te beperken tot 3 goed verzadigende 
maaltijden. De ervaring leert dat mensen 
met een verstoord eetgedrag zich zelden 
beperken tot één koekje of één blokje kaas. 
Zodra de rem er af is, gaan de sluizen 
open. “Zo gek, ineens is de trommel of 
het schaaltje leeg”. Ja, hoe dacht je dan 
dat je aan je overgewicht kwam? Het zelf 
opgelegde vermageringsdieet bestaat dan 
meestal uit een forse bezuiniging op de 
hoofdmaaltijd, overslaan van maaltijden 
en vervolgens knaagt het hongergevoel 
dusdanig dat er iets substantieels tussen 
de maaltijden in geknabbeld moet worden. 
Zo haalt de gemiddelde Nederlander per 
dag ca. 850 Kcal. uit tussendoortjes!

Het woord tussendoortje bestond in mijn 
blijde jeugdjaren niet. Het dateert uit 
de tachtiger jaren en is een uitvinding 

van de koekindustrie. Zij vertaalden 
het begrip “in between” en het werd 
een doorslaand succes. Patiënten 
ontleenden er rechten aan en diabeten, 
maar ook sommige collega’s trapten in 
de schitterende reclameverhalen van de 
marketeers. Tussendoortjes houden de 
bloedglucosespiegel op peil. 

Tot mijn buitengewoon grote ergernis 
haakten bijna alle sportscholen en 

vele fysio’s in en verkondigden 
vele professionals dat 

tussendoortjes 
noodzakelijk waren. 

Tenenkrommend, 
want na veel 
onderzoek 
blijkt dat het 
ziekmakende 
extraatjes zijn. 

Kennelijk 
hadden al deze 
hulpverleners 
tijdens hun 
fysiologie-
lessen niet goed 

opgelet, zeker 
niet tijdens het 

college ‘Honger en 
verzadiging’. Als ze 

opgelet zouden hebben, 
hadden ze geweten dat de 

rekreceptoren in de maag het “genoeg 
signaal” naar de hersenen 
afgeven. Om dit te bereiken 
is volume nodig uit water 
en vezels. Een half lege 
maag blijft om meer 
roepen en een overstrekte 
maagwand roept: ‘sukkel, 
te veel gegeten’. Voor de 
hormonale verzadiging zijn 
andere nutriënten nodig zoals 
eiwit en vet. Op geleide van hormonale 
impulsen wordt de maag langzaam 
geleegd. Heel gestaag  neemt het 
verzadigingsgevoel af en het hongergevoel 

neemt toe. Dit proces duurt tussen de 
5-6 uur. Koolhydraten hebben nauwelijks 
invloed op de verzadiging. Deze zijn alleen 
nodig voor de glucose voor de spiercellen.’ 
Nog nooit heb ik iemand een pakje boter 
zien opeten, omdat dit gaat tegenstaan, 
maar wel een pak koekjes. Je eet er 
gemakkelijk te veel van.

Helaas hadden en hebben al deze 
tussendoortjesaanbidders meer macht 
dan ik samen met mijn collega’s en 
stagiaires. Wat zijn wij er hard op 
aangevallen, ook door collega diëtisten. 
Hoe hard wij ook om hulp riepen om het 
woord tussendoortje te vervangen door 
“extraatje”, niks hielp.

Het is een contradictio in terminis: 
gezonde tussendoortjes bestaan niet. 
Natuurlijk mag iemand best een appel, 
mandarijn of yoghurtje een uur na de 
lunch opeten, maar dan geldt het als 
onderdeel van de maaltijd en niet extra.
Hopelijk verdwijnt het jeukwoord 
tussendoortje ooit definitief uit onze 
taalgebruik maar ik heb er een hard hoofd 
in!

Tussendoortjes zijn extraatjes voor feestelijke 
gelegenheden, gelukkig is het geen 365 dagen 
feest.

dakgoten en dakreparaties
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25 jaar samen zijn, weliswaar in wisselende 
samenstelling maar toch. Vandaag de dag is dat 

een prestatie. De familie met een blij leven, die 
ik vanwege de privacywetgeving niet met hun 
echte naam mag noemen, is al 22 jaar lid en 

zij hebben dus 88 NieuwsNed-uitgaves voorbij 
zien komen. Dit om te laten zien dat we ons 

huiswerk hebben gedaan. Verder hebben we 
twee oud-redacteuren: Wouter Tetrode en 

Kees van der Bas bereid gevonden om 
een stukje te schrijven.  Aansluitend 2 
beschouwingen van 2 redactieleden van 
ons 4-tal. Over het vierde lid, Nienke 
ten Hoor-Aukema, zullen we in NN101 

rapporteren. 

Wij, mijn partner en ik, kwamen voor 
het eerst in het kasteeltje van de Belgen. 
Voor de maandelijkse borrel. Iemand had 
ons verteld dat je daar de Nederlanders 
uit de Languedoc-Roussillion, leden van 
de NVLR zou ontmoeten. Daar leerde 
ik Kees Karreman kennen. Hij vertelde 
mij enthousiast over NieuwsNed en gaf 
mij het laatste nummer. “Wanneer je 
om kopij verlegen zit wil ik best wat 
voor je schrijven” zei ik. Ik denk twee 
weken later vroeg hij mij of ik de redactie 
van het kwartaalblad – door velen het 
krantje genoemd – over wilde nemen. 
Ja, en zo werd ik de redacteur. Dat hield 
meer in dan ik verwachtte. Behalve het 
samenstellen van de inhoud, ook overleg 
met de opmaker, zorgen voor illustratie(s). 
Vervolgens bij het kopieerbedrijf de 
gedrukte nummers ophalen en thuis met 
behulp van twee/drie NVLR-leden het blad 
in een envelop stoppen. De laatste stap was 
het postkantoor voor de verzending. Wat 
een gedoe was dat.

Kopij
Had je dan nog wel tijd om artikelen te 
schrijven, werd mij weleens gevraagd. 
Eerlijk gezegd heb ik er behoorlijk veel 
tijd in gestoken die drieënhalf à vier 
jaar. Gelukkig was het niet de bedoeling 
dat de redacteur alle kopij aanmaakte. 
De voorzitter en een redactrice leverden 
ook wel kopij aan. En daarnaast had 
ik de gewoonte op een van de vele 
bijeenkomsten, excursies, lezingen, 
borrels e.d. leden aan te schieten en hen 
onomwonden voor te stellen dat zij kopij 

Door oud-redacteur
Wouter Tetrode (80) Voorjaar 2002

zouden aanleveren voor het volgende 
nummer. Natuurlijk kwam dat nogal 
brutaal en indringend over, maar het 
werkte wel. Zelf heb ik regelmatig een 
interview gemaakt met verschillende 
leden, voor de human touche. Bij de vraag 
of ik een interview mocht maken voor 
NieuwsNed was men altijd enthousiast.

Christie’s
Wie mijn gemijmer leest kan zich 
nauwelijks voorstellen dat de vereniging 
ooit een paar medewerkers van 
veilinghuis Christie’s had uitgenodigd 
om de waardevolle spullen van de NVLR-
leden te beoordelen en vooral wat ‘het 
antiek’ waard was . Een soort Kunst of 
Kitsch. Dat resulteerde natuurlijk in een 
ruime vooraankondiging en drie maanden 
later een terugblik, met twee of drie 
interviews. Een andere gebeurtenis die ik 
mij herinner is de poëziemanifestatie in 
Narbonne, samen met o.a. de stad Leiden 
en nog enkele culturele organisaties. 
Bij die gelegenheid werd in de tuin van 
de kathedraal  St.-Just et St.-Pasteur 
een gedicht van de Nederlandse 
dichter Gerrit Kouwenaar(1923-2014) 
geplaatst. Gaat u er nog eens kijken.

Kindje
Na bijna vier jaar heb ik mijn 
redactionele taak aan een 
opvolger overgedragen. Ik weet 
nog dat ik in het bestuur (toen 
woonde de redacteur ook nog 
de bestuursvergaderingen bij!) 
aankondigde dat ik ermee op wilde 

houden. “Maar 
het gaat juist zo goed, het is 
nu een echt gedrukt blad geworden – ik 
had het ‘krantje’ omgedoopt in Magazine 
– met kleurenfoto’s etc.....” werd mij 
tegengeworpen. Mijn kindje is inderdaad 
volwassen geworden. De periode om het nog 
professioneler te maken moet de volgende 

generatie maar doen zei ik destijds. Met 
nostalgische gevoelens, maar ook 

met veel plezier, denk 
ik terug aan een 

prachtige 
tijd.

25 jaar NVLR en 
100 x NieuwsNed
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• 90.000.000 m3 water pag. 6 

• B&B voor volwassenen pag. 7 
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“Ja, sorry hoor, maar wij zijn niet in 
Frankrijk gaan wonen om hier óók weer 
met Nederlanders om te gaan.” Aldus een 
mevrouw die wij, toen wij nog maar net 
in de Languedoc woonden, ontmoetten 
bij een wijnproeverij. We waren trots op 
onze lieflijke fermette en het leek ons leuk 
ervaringen uit te wisselen met land- en 
lotgenoten. Aan bovengenoemde dame 
was onze invitatie dus niet besteed. En, al 
zijn wij wel eens subtieler afgewimpeld, er 
zijn veel méér Nederlanders in het Franse 
zuiden die geen behoefte hebben aan een 
Hollandse vrienden- en kennissenkring. 
Laat staan dat ze lid willen zijn van een 
Nederlandse vereniging.

Wij zijn nu alweer een flink aantal jaren lid 
van de NVLR, de Nederlandse Vereniging 
in de Languedoc-Roussillon. Met 500 
leden, voornamelijk te vinden in de Aude 
en de westelijke helft van de Hérault, is dit 
een van de grotere Nederlandse clubs in 
Frankrijk. En het moet gezegd: wij beleven 
veel plezier aan onze NVLR. Die vijfenvijftig 
euro contributie per jaar is goed besteed!
Voor beginnende Frankrijkgangers is zo’n 
vereniging een geweldige vraagbaak. 
Je mag dan dat droomhuis hebben 
gekocht, maar die transactie is slechts 
de top van een ijsberg van praktische 
keuzes en beslissingen die je daarna 
moet gaan nemen. Welke bank? Welke 
verzekeringsmaatschappij? Welke 
verzekeringen überhaupt? Welke dokter, 
tandarts, kapper, loodgieter, energie- en 
telecombedrijf, noem maar op. Wat is 
een redelijke prijs voor een zwembad, 
tuinaanleg, bouwklus? Hoe onderhandel je 
met Fransen? Welke garage of bouwmarkt? 
Hoe importeer ik mijn auto? Voor mensen 
met kinderen: welke school? Kortom, hoe 
gaan die dingen in dit andere land? En 
dan heb ik het nog niet eens over (Franse) 
omgangsvormen met buren, collega’s, de 
medeleden van je voetbalclub of koor. 

Door oud-redacteur
Kees van der Bas

Gezelligheid in Frankrijk?  
Daar is een club voor

Op verreweg de meeste van die vragen kun 
je een bruikbaar antwoord of advies krijgen 
van een medelid van de NVLR. De meesten 
delen graag hun ervaringen met zo’n 
nieuwkomer. Bij de Nederlandse clubs in 
andere regio’s gaat het ongetwijfeld ook zo. 
Een van onze nieuwste leden zei me tijdens 
onze laatste Koningsdagviering: “Ik heb 
het gevoel in één klap 500 goede vrienden 
erbij te hebben!”  Zo’n uitspraak wordt 
natuurlijk enigszins in de hand gewerkt door 
een aangenaam glas wijn in die specifiek 
gemoedelijke, ontspannen sfeer, waarvan 
alleen wij Nederlanders het geheim denken 
te kennen. Wij hebben daarvoor het woord 
‘gezelligheid’. Duitsers en Engelsen zijn 
er jaloers op. Wat zij ‘gemütlich’ of ‘cosy’ 
noemen kan niet in de schaduw staan van 
onze oer-Hollandse gezelligheid. 

Fransen voelen het ook zo. “Vous avez de 
l’ambiance,” zei onze buurman. Een Franse 
notaris was het opgevallen dat “jullie 
Nederlanders altijd plezier lijken te hebben.” 
Op de Franse ambiance hoef je echt niet 
jaloers te zijn. Menigmaal was ik al op een 
Franse ontvangst bij een plastic tuintafel, 
met een wegwerpbekertje wijn uit een bag-
in-box, onder tl-buizen, me afvragend 
wanneer het nou ‘es gezellig zou worden.
Tja, gezelligheid kennen we dus wél bij 
de NVLR. Neem Koningsdag (haring, 
paling, rommelmarkt en zo voort). Altijd 
drukbezocht, ook door introducés. En dan 
de nieuwjaarsreceptie, boekenruillunches, 
cultuurlezingen, wandelingen door 
de prachtige, soms adembenemende 
landschappen van de Languedoc. Er zijn 
bridge- en filosofieclubs, stadsexcursies en 
gezamenlijke museumbezoeken. En meer 
van dit alles. Onze vereniging is zonder 
meer van belang. Zeker voor degenen die 
het Frans maar een lastige taal vinden. Het 
zijn echt niet alleen Engelsen (vooral de 
mannen) die het Frans spreken, soms na 
een paar lessen al, voor gezien houden en 

zelfs na jaren nog geen zin foutloos kunnen 
uitspreken. Ook onder Nederlanders zijn er 
veel, meer dan u wellicht zou denken, die in 
feite in een Frans kennisvacuüm leven. Van 
wat er gebeurt in het land waar ze leven, 
landelijk of in hun directe omgeving krijgen 
ze vrijwel niets mee. Ze lezen geen Franse 
krant, kijken niet naar het Franse nieuws 
op tv. 

Voor die mensen is onze vereniging 
ongeveer een noodzaak. NieuwsNed, de 
website en de internet-nieuwsbrief zijn 
belangrijke informatiebronnen. Ook over 
nieuwe belasting- en verkeersregels, nieuwe 
eisen voor septic tanks, autokeuringen, 
enzovoort, enzovoort, horen ze vaak via de 
vereniging voor het eerst.

Vijfhonderd vrienden. Het is misschien 
wat overdreven, want zelfs binnen 
gezelligheidsvereniging NVLR wil het wel 
eens deinen en lopen er soms mensen boos 
uit de ledenvergadering. Mijn fout is dat ik 
dat eigenlijk hoogtepunten vind. Want als 
er iets saai is binnen onze NVLR dan is het 
wel de algemene ledenvergadering (waar ik 
natuurlijk wel jaarlijks trouw naar toe ga). 
Daar zouden we een keer iets op moeten 
verzinnen met elkaar.

Nee, dan de ervaring van vriend Eef met 
een Franse club. Hij werd secretaris van de 
plaatselijke hengelclub (want Eef spreekt 
goed Frans) en leerde al snel dat van 
een clubsecretaris in Frankrijk veel wordt 
verwacht, maar dus niet dat hij notulen 
maakt waarin wordt vastgelegd wie wat had 
gezegd of had toegezegd. Dat vonden zijn 
Franse medeleden veel te confronterend…
Mooi toch, die verschillen in ambiance? Dat 
maakt het toch alleen maar interessanter?
Bij het verschijnen van het honderdste 
nummer van NieuwsNed van onze NVLR zeg 
ik dan: “Ga vooral zo door! Vive la France en 
leve de NVLR!”
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Als de inhoud van oude nummers 
van NieuwNed een weerspiegeling is 
van hetgeen de leden bezighield dan 
constateer ik dat het bekritiseren van 
Frankrijk, de Fransen, het Franse leven 
en de Franse maatschappij altijd in de 
belangstelling van de leden heeft gestaan.
Als voorbeeld neem ik het artikel met 
de titel Le coq craquelé van ene Jovenus 
in NN53 van januari 2008. Zonder enige 
terughoudendheid bespreekt hij wat hij 
ziet als de Franse identiteit. Ik citeer: 
“Frankrijk en staken zijn een identieke 
tweeling en te pas en te onpas loopt 
iedereen langs de straat leuzen te brullen 
en met vlaggen te zwaaien, handelingen 
die een van fatsoen doordrenkte burger 
normaal niet snel verricht.” Volgens hem 
behoort staken dan ook tot de nationale 
identiteit van de Fransen. Hiertoe behoren 
ook de Franse cuisine: “… ze hebben hem 
als het ware uitgevonden.”  En ook de 
mode, “… de parfums, de vliegerij, de 
solex, de automobiel, de TGV, de revolutie 
en weet ik op wat voor terreinen meer 
de Fransen haantje de voorste waren.” 

Door 
Rose-Line Lentjes

Een (nog altijd) populair 
thema

Volgens Jovenus wordt echter Frankrijk “… 
intussen aan alle kanten voorbijgelopen…”. 
De fransen lopen in prêt à porter en eten 
prêt à manger. Trouwens, voetballen en 
rugbyen kunnen ze ook niet.
Als (halve) Française heb ik moeite met 
dit soort uitspraken. Je vraagt je af wat 
Jovenus (die niet met zijn naam in het blad 
wilde) beweegt om zich zo laatdunkend 
over zijn gastland uit te laten. Hij is toch 
ook uit vrije wil in Frankrijk komen wonen? 
Hij zal toch ook wel genieten van al het 
moois dat zijn nieuwe leefomgeving te 
bieden heeft? 
Blijkbaar hebben andere leden 
vergelijkbare gevoelens als de mijne, want 
naar aanleiding van de oproep in het 
vorige nummer van NN om oude nummers 
door te lezen, kwam Nanneke Marra-
Coumou met aantekeningen uit 2008 voor 
een reactie op Jovenus. Het is echter niet 
tot een artikel gekomen. Nanneke heeft 
de aantekeningen nu naar Hans van der 
Bij gestuurd. Het antwoord was getiteld Le 
coq restauré. Ze stelt: “Cultuurverschillen 
bestaan … en zijn interessant.” en dat 

het veel grappiger is om te praten over de 
zaken die storen of niet goed lopen. Het 
valt haar op dat de Fransen de eerste zijn 
om te klagen over de grèves en andere 
onaangename kanten van de Franse 
samenleving maar dat “… wij het ons niet 
kunnen permitteren als “gasten” om al te 
veel kritiek uit te oefenen, zelfs na jaren 
verblijf in het land.”
Nederlanders bekritiseren toch ook 
liever zelf hun land dan dat ze dat laten 
gebeuren door bijvoorbeeld Fransen? 
Fransen zitten dus ook niet te wachten 
op kritiek van Nederlanders op hun land. 
Enige terughoudendheid wat betreft 
bekritiseren zou daarom op zijn plaats zijn. 
Leg Frankrijk niet langs de Nederlandse 
maatlat, maar probeer te begrijpen wat de 
Fransen beweegt. Je best doen om Frans te 
leren spreken en verstaan, naar de Franse 
televisie kijken om de Franse actualiteit 
te volgen, over de Franse geschiedenis 
lezen, Franse films bekijken zijn daarbij 
fundamenteel. Wellicht dat je Frankrijk dan 
meer gaat waarderen dan alleen voor het 
mooie weer en voor het lekkere glas wijn!

Wanneer je door de NieuwsNed-edities 
van de afgelopen 25 jaar bladert dan kun 
je bewondering opbrengen voor het werk 
van alle redacteuren, schrijvers en andere 
medewerkers. Daarnaast leek het me leuk 
en interessant om samen met wat leden 
oude nummers door te bladeren. 

De inhoud weerspiegelt immers het leven, 
de mentaliteit, de interessegebieden 
van (oud)leden van onze vereniging. De 
oproep in het vorige nummer sprak echter 
kennelijk niemand aan. Alleen Nanneke 
Marra-Coumou heeft gereageerd, naar 
aanleiding van een uit 2008 (NN53) 
stammend artikel “Le coq craquelé” van 
ene Jovenus. Zie hiervoor bovenstaand  
artikel Rose-Line. 

Wij van de redactie hebben toen zelf 
maar wat oude nummers doorgebladerd. 
Mijzelf sprak een interview uit 2016 
(NN88) van Mary Kroon erg aan. Het 
ging over de restauratie door Simon 
en Roeline Hoogeveen, van een totaal 
vervallen kasteel en het resultaat van 
hun noeste arbeid. Er was in die periode 
ook een lezing over dit onderwerp bij An 

Oud Nieuws
en Clemens Lubberts. Ik was 
onder de indruk van Simon en 
Roeline’s passie, het renoveren 
en restaureren. Hier geen ik-
vertrekcamera’s die gericht 
staan op rampspoed. Nee, 
zij hadden het vermogen om 
rustig na te denken en hun 
plannen uit te werken. Samen 
zouden ze er wel uit komen. Ze 
wisten dat het lang zou duren 
en ook dat zij hindernissen 
zouden moeten overwinnen. Ik 
heb kortgeleden contact met 
ze opgenomen om te weten 
hoe het ermee stond. (Ook) zij 
zijn weer een paar jaar ouder: 
83 en 81, maar ze werken nog 
elke dag aan hun kasteel en 
de tuin. Roeline vertelde mij 
dat het ze jong houdt zowel 
lichamelijk als geestelijk. Het 
kasteel en de bijgebouwen 
staan trouwens sinds kort te 
koop. De familie heeft besloten 
om weer naar Nederland te 
verhuizen. 

HvdB
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Onze NVLR-2

Wie heeft zijn wandelstok laten liggen na afloop?

In NieuwsNed nr. 99 geeft onze voorzitter 
Hans Mulder zijn visie op onze vereniging 
en nodigt ons uit onze gedachten daarover 
te uiten. Ook de redactie heeft 
opgeroepen onze ervaringen met 
de vereniging op te schrijven. Bij 
dezen, dus.
Hans Mulder stelt: “Besloten 
is dat de NVLR een 
gezelligheidsvereniging is en dat 
men dergelijke activiteiten (zoals 
burenhulp) niet als taak van de 
vereniging beschouwt”.
Voor mij als Nederlander 
is de vereniging een vorm 
van samenleven met andere 
Nederlandssprekenden in Zuid-
Frankrijk. Hierbij zijn de volgende 
aspecten voor mij belangrijk:
1. Ontmoeten. Hier in Frankrijk 
kom ik regelmatig mensen 
tegen met een andere achtergrond en 
ervaring. Dat vind ik erg boeiend. Toen 
ik in Nederland woonde kreeg ik die 
gelegenheid minder omdat daar een 
kennissenkring vaak gevormd wordt in 
andere sociale structuren, zoals de kerk, 
sportvereniging, beroepsgenoten.

2. Omdat we hier in een gelijke situatie 
verkeren voel ik me bij anderen betrokken, 
uiteraard in meerdere of mindere mate. 

Het is voor mij een nieuwe kennissenkring, 
un cercle néerlandais, een netwerk.

3. Samendoen, verkennen en beleven 
dankzij de verschillende clubs, zoals de 
wandelgroep, cultuurclub, excursies, 
leesgroep en filosofieclubs.

4. Uitwisseling van praktische zaken 
zoals medische zorg, financieel beheer, 
verzekeringen, belastingen. Via Paula heb 
ik bijvoorbeeld een manier gevonden om 
in Nederland een gratis gehoorapparaat 
te krijgen in plaats van de vele honderden 
euro’s, die het mij in Frankrijk zou hebben  
gekost. 

5. Al deze contacten geven mij een 
gevoel van veiligheid in situaties 
waarin het even niet goed gaat. Een 
arm om mij heen of ondersteuning. 
Persoonlijk heb ik vaak warme 
betrokkenheid ervaren. Zoals toen ik 
enkele jaren geleden aan het eind van 
een wandeling flauwviel - wat een 
mens al niet doet om (op) te vallen - 
kreeg ik later van Herman bijgaande 
ansichtkaart.
Maar, de wereld verandert snel en het 
zou kunnen dat we meer op elkaar 
aangewezen zullen zijn of integendeel 
in een centrifugale stroom terecht 
komen.
De vereniging kan mij helpen mijn 

weg te vinden in Frankrijk, inzicht in en 
kennis over de Franse samenleving te 
krijgen. Bovendien hebben wij het als 
Nederlanders onder elkaar ook nog gewoon 
erg gezellig. 

Albert Zweers

Op 26 juni, de dag van ons lustrumfeest, 
was het heet. Op de prachtige locatie 
in Pézenas was het zo mogelijk nog 
heter. Toen de meeste leden aankwamen 
had het bestuur alle fraai opgemaakte 
tafels die oorspronkelijk buiten stonden 
opgesteld, vanwege de hitte afgehaald 
en ze vervolgens (schuin) door de smalle 
deuropening van de orangerie naar binnen 
gedragen. Toen moesten de tafels opnieuw 
gedekt worden. Veel werk dus. 
Na de welkomstflûte met bubbels schoven 
de eerste leden in de toen nog aangenaam 
koele ruimte aan tafel. De airco’s stonden 
aan maar even later met meer dan 100 
gasten en open deuren en ramen hielp 
de koeling ook niet meer. Na elke gang 
liepen velen van ons naar buiten om de 
koelte onder de bomen op te zoeken. 
Kranten werden tot waaier omgetoverd 
en er werden grote kannen met water 
en ijsklonten leeggeschonken. IJsblokjes 
verdwenen ook af en toe in overhemden 
en jurkjes. Zo bleef iedereen onder de 37,9 
graden. 
Vanwege de aanhoudende warmte 
besloot het bestuur eerder te stoppen en 
slechts drie coupletten te zingen van de 
aangepaste evergreen We’ll meet again. De 
drie laatste dus niet. Hieronder de NVLR-
song.

Heet, heter, heetst en de nooit gezongen coupletten
N-V-L-R
een kwart eeuw
populair
bij de Bataves 
dans le sud 
de la France 

Wij ruilden grauw
en veel kou
voor warm blauw
maar ons hartje
blijft orange pour 
toujours 

Dus een paar keer per 
jaar
kruipen we bij elkaar
voor het oude gevoel.
In je eigenste taal
volg je ’t echt allemaal
je begrijpt wat ik bedoel.

(bis)
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Door
Margo Vos

SUPERFOOD UIT DE NATUUR 
- Paddenstoelen

Herfst, paddenstoelen, lekker! Drie woor-
den die onverbrekelijk met elkaar zijn ver-
bonden. Daar hoort nog een vierde woord 
bij: oppassen! In het najaar trekken de 
Fransen massaal de bossen in om padden-
stoelen te zoeken. Ze zijn er in overvloed, 
die paddenstoelen: honderden varianten, 
waarvan er een heleboel eetbaar zijn en te 
verwerken tot heerlijke gerechten. Maar 
als je wilt meezoeken – wat op zich een 
leuk en gezond idee is - let dan op, want 
er zitten ook de nodige soorten tussen die 
een klein beetje tot heel erg giftig zijn. En 
soms lijken ze als twee druppels water op 
een eetbare variant.  Niet voor niets lan-
ceert de Franse overheid tegen het einde 
van de zomer regelmatig campagnes om te 
zorgen dat de jacht op de wilde padden-
stoelen in het najaar geen slachtoffers eist.

Eerst op de foto 
Een paar tips uit officiële Franse bron: Zorg 
om te beginnen dat je alle paddenstoelen 
die je plukt per soort in een aparte 
papieren (plastic is taboe) zak stopt. 
Niks mengen dus tijdens de pluk. Als je 
iets ziet staan waarvan je denkt “kan die 
wel of kan die niet”, raadpleeg dan de 
paddenstoelengids die je uiteraard bij je 
hebt. Of kijk anders op één van de vele 
paddenstoelen-sites op internet via je 
portable.  Kom je er zelf niet uit, ga dan 
voor advies langs bij de apotheek of bij 
het oudste vrouwtje dat je in je dorp kunt 
vinden. Weten alles, die oude vrouwtjes. 
Wie helemaal op zeker wil gaan kookt zijn 
wilde paddenstoelen vijftien tot twintig 

minuten. Dan zijn de meeste “onveilige” 
exemplaren hun grootste gifvoorraad wel 
kwijt. En wie echt niets aan het toeval 
wil overlaten zet zijn paddenstoelen-
maaltijd eerst op de foto, voordat-ie gaat 
eten. Als je dan onverhoopt later toch de 
eerste-hulp wordt binnengedragen weten 
de artsen in elk geval meteen naar welk 
tegengif ze moeten grijpen.  

Kip en gehakt 
Trompettes de mort, pieds de mouton, 
girolles, morilles, cèpes et bolets, pieds 
bleus, amanites des césars.  Zelfs de 
lelijkste paddenstoel wordt mooi, zodra 
je hem zijn Franse naam geeft. Deze 
en nog veel meer paddenstoelen zijn 
in de herfstmaanden te vinden in de 
bossen en de weilanden in onze mooie 

regio Languedoc-
Roussillon. Iedere 
soort heeft zijn 
eigen favoriete 
biotoop, staat 
in de buurt van 
een bepaalde 
boomsoort, op 
een bepaalde 
grondsoort, alleen 
of gezellig in 
groepsverband, 
onder afgevallen 
bladeren of volop 
in het zicht. 
Zoek je een 
specifieke zwam, 
raadpleeg dan de 
eerdergenoemde 
gids en/of sites.  

Met een voorraad 
betrouwbare wilde 
paddenstoelen 
– zelfgezocht in 
het bos of zelf 

gevonden bij de groenteboer - kun je in de 
keuken alle kanten 
op. Klassiekers die 
geen betoog hoeven 
zijn de risotto (met 
walnoten en beetje 
Parmezaanse kaas) 
en de soep (beetje 
prei erbij). Kip gaat 
goed met allerlei 
paddenstoelen, 
je kunt een 
kipfiletje vullen, 
kip roerbakken 
met paddenstoelen 
en een geschikte 
herfstgroente. 

Gehakt en paddenstoelen leveren ook 
uitstekende combinaties op. Je kunt wilde 
paddenstoelen als extra vulling van een 
tortilla gebruiken of in een stoofpot met 
rundvlees. Kortom, mogelijkheden te over. 

Goed voor de gezondheid
En daarbij zijn eetbare paddenstoelen in 
veel opzichten goed voor de gezondheid. 
Het is “mager” voedsel zonder vet 
en met nauwelijks koolhydraten en 
proteïnen. Vooral de champignon 
(“onze” champignon, hier dus niet de 
Franse paddenstoel-in-het-algemeen, 
maar de Franse champignon de Paris) 
zou een aanrader zijn voor mensen die 
wat kilo’s kwijt willen. Paddenstoelen 
worden beschouwd als een soort pré-
biotica, bouwstof voor de bacteriën die 
in ons darmenstelsel nuttig bezig zijn, en 
daarmee als bevorderend voor een soepele 
ontlasting.  De kampioen op dit gebied 
is de morielje (morille). Als antioxidant 
is eekhoorntjesbrood (cèpe) nauwelijks 
te kloppen.  Afhankelijk van de soort 
levert de gemiddelde paddenstoel een 
shot vitamine D vergelijkbaar met dat 
van een zalmmoot, vooral de oesterzwam 
(pleurote) doet op die manier veel voor de 
versteviging van onze botten.  

Voor het lichaam allemaal prima dus, 
voor de geest (verruiming) kun je dan nog 
paddo’s gaan zoeken, maar die vind je in 
Languedoc-Roussillon niet in het wild. 
In heel Frankrijk trouwens niet, daarvoor 
moet je echt naar Mexico! 

En dat doen we niet, we blijven lekker hier, 
genieten van een hopelijk mooie herfst 
en lekkere maaltijden met paddenstoelen. 
Geniet ze en eet smakelijk.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

Markten: Olonzac, Mirepoix (donderdag), 
Limoux, Quillan, Espéraza

Cèpes
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5 Route Départementale 11120 Bize Minervois (Cabezac) T: 04 68 46 28 64 www.laselette.fr

De gastvrouw en gastheer, Katrien en Kris Leirs nodigen u uit in hun sfeervol restaurant waar u kunt genieten van creatieve en smak-
elijke gerechten. De chef-kok wil u graag zijn specialiteiten laten ontdekken om zo uw smaakpapillen te prikkelen. De uitgebreide 
wijnkaart biedt veel keuze om de gerechten te begeleiden. Het restaurant beschikt over een mooie veranda en er is een gezellige 
huiskamer met open haard en in de zomer is er een groot terras. Welkom op maandag en dinsdag van 12.00- 14.00, donderdag - 
zondag 12.00-14.00 en van 19.00-22.00 uur. ‘s Woensdags gesloten. Vanaf Pasen tot 1 nov. ook maandagavond open. 

• Verkoop service voor diepvries snacks zoals bitterballen, frikandel, kroketten, loempia, ... laselette@outlook.com

Pied de mouton

Girolles

Mandje met trompettes de la mort
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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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Weer terug
Door
Rob van Doorn

Verkoop en plaatsing van:

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

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

Tel:	0033	(0)4	30	72	45	68
Mob:	0033	(0)6	28	68	64	84
Mail:	wimdesmet@sfr.frlid van de NVLR

Na achttien jaar in Frankrijk te heb-
ben gewoond besloot ik terug te gaan. Ik 
had het eigenlijk prima naar mijn zin in 
het vissersdorp le Grau d’Agde. Ik genoot 
iedere dag van het strand en de zee, van 
de verse vis en van de heerlijke wijn en 
niet te vergeten van de bikini girls zomers 
op het strand. Wat wil een man nog meer? 
Maar ik begon te piekeren en kreeg allerlei 
truttige ideeën. Volgend jaar zou ik tachtig 
worden en dan ben je pas echt oud, dacht 
ik, daarom is het beter als je in de buurt 
van de kinderen woont. Dus terug naar 
Breda. Maar daar kon ik niets naar mijn zin 
vinden. Wat een lawaai en wat een men-
senmassa!  Dat ben je niet meer gewend 
na al die jaren op de Franse ‘campagne’.  
En duur!  Een klein appartementje kost de 
hoofdprijs.

Uiteindelijk vond ik mijn droomappar-
tement midden in een prachtig park in 
België, een paar honderd meter over de 
grens en een kwartiertje rijden naar Breda 
centrum. In België zijn de huizen goed-
koper dan in Nederland, soms wel vijf-
tig procent. Dat komt omdat in de jaren 
negentig van de vorige eeuw honderddui-
zenden vermogende Nederlanders voor de 
Belastingdienst naar België zijn gevlucht. 
Inmiddels zijn er veel van overleden of 
weer teruggekeerd naar Nederland. Het 
belastingvoordeel bestaat nauwelijks 
meer en zo komt het dat het aanbod van 
woningen in de grensstreek groter is dan 
de vraag en dat kwam mij goed uit.  Maar 
oude bomen moet je niet verplanten, zegt 
men wel. Ik was nauwelijks verhuisd of ik 
werd overvallen door een intense heim-
wee. Zo erg dat mijn bloeddruk ver over de 
tweehonderd steeg. Dat kun je niet hebben 
en zeker niet als je bezig bent een nieuw 
bestaan op te bouwen. Gelukkig duurde 
mijn depressie maar kort en dat was vooral 

te danken aan wat ik de Belgische prikkel-
poppen noem. Je kunt wel zeggen dat deze 
dames mij hebben gered. Ik woon hier nu 
alweer een half jaar en voel me happy. 
Maar de prachtige jaren in Frankrijk zal ik 
nooit vergeten.

Zo heb ik ook nooit de prikkelpoppen 
in België kunnen vergeten. Ik was nog 
een melkmuil toen ik ging stappen in de 
Belgische grensdorpen. Het leek wel of er 
meer kroegen waren dan woonhuizen. Het 
bijzondere was dat in iedere kroeg één of 
meer vrouwen zaten die ervoor moesten 
zorgen dat er flink geconsumeerd werd. 
Zoiets had je in Nederland niet. Prikkel-
poppen, noemde ik ze. Ze prikkelden me 
met hun lage decolletés maar seks was er 
nooit bij. Wel veel en gezellig ouwehoe-
ren terwijl ze me met mooie, grote ogen 
aankeken. De kroegen zijn er nog steeds 
maar de prikkelpoppen zijn verhuisd naar 
de gemeente, naar de politie, naar de 
verzekering, naar de banken en naar nog 
vele andere instanties. Ze loodsen je, al 
vrolijk babbelend, door de bureaucratische 
rompslomp terwijl ze je, net als toen, met 
grote ogen aankijken. 

Zoals de struise politieagente die, volgens 
de Belgische wet, kwam controleren of ik 
werkelijk op het adres woonde dat ik had 
opgegeven en het bed wilde zien waarop 
ik die nacht had geslapen. Ze had ook nog 
een lange lijst met vragen zoals of ik wel 
een vast inkomen had en of ik ooit veroor-
deeld was. Eigenlijk een bijzonder irritante 
vragenlijst maar met haar was het invullen 
ervan een prikkelende ervaring. Of de 
verzekeringsdame die ervoor zorgde dat ik 
een autoverzekering kon afsluiten hoewel 
dat eigenlijk gezien mijn leeftijd niet meer 
mogelijk was. Verzekeringsmaatschap-
pijen accepteren klanten van vijfenzeventig 

tot tachtig jaar alleen als ze de laatste vijf 
jaar geen schadeclaim hebben ingediend. 
Dat was bij mij wel het geval en ik zou 
dus geen verzekering kunnen afsluiten 
en daardoor niet meer mogen autorijden. 
Maar deze toverfee manipuleerde het 
document van mijn vorige verzekerings-
maatschappij zodanig dat er nul schade op 
kwam te staan. Ik kreeg mijn groene kaart 
en onder het genot van een paar glaasjes 
sekt hebben we samen nog lang zitten 
foeteren op de onterechte ouderdomsdis-
criminatie door de verzekeraars.  

Nog een voorwendsel om terug te gaan 
was de Franse taal. Ik had er alles aan ge-
daan om Frans te spreken zoals de Fransen 
en om alles te kunnen verstaan wat ze 
zeggen. Ik heb vele cursussen en jaren-
lang privéles gevolgd maar het is mij nooit 
gelukt. Ik bleef alles wat ik wilde zeg-
gen vertalen vanuit het Nederlands in het 
Frans. Mijn Nederlandse vrienden vonden 
dat ik vloeiend Frans sprak en mijn Franse 
vrienden maakten beleefde complimentjes. 
Ik wist wel beter, ik moest altijd nadenken 
voordat ik iets zei. Daarom voelde ik mij 
een vreemdeling in Frankrijk. Een gevoel 
waaraan ik de pest had en ik verheugde 
mij erop weer gewoon Nederlands te kun-
nen praten. Maar ik kwam van de regen 
in de drup. Hier versta ik ook veel Belgen 
niet en het blijkt dat zij mij ook vaak niet 
verstaan.

Ik zal de rest van mijn hele leven wel een 
vreemdeling blijven.
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Welkom in de Corbières

De Rotterdamse familie den Toom heeft in Montbrun des 
Corbières een wijnbedrijf, Chateau de l’Horte en een aantal 
compleet ingerichte vakantiehuizen met in ieder huis:
• verwarmd privé zwembad & jacuzzi
• omheinde Mediterrane tuin, huisdieren toegestaan
• kindvriendelijk, zwembadveiligheid & speeltoestel
• uitstekende Wifi, TV met o.a. NL zenders
• handdoeken en beddengoed inclusief
• privacy in een prachtige omgeving
incl. een rondleiding & wijnproeverij op Chateau de l’Horte 

new-add-Final.indd   1 05-09-2019   14:02:00
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Door
John Caous

Een Franse bruiloft: de mooiste 
dag in het leven van onze 2CV

Ruim een jaar geleden, tijdens een 
dorpsfeest in augustus, raakte ik in 
gesprek met de dochter van onze buren. 
Haar naam is Emilie en zij is verpleegster. 
Tijdens ons gesprek vertelde ze mij heel 
zachtjes dat ze van plan was volgend 
jaar op 6 juli te trouwen met haar Julien. 
“Waar ga je trouwen?” wilde ik weten. 
“Natuurlijk hier in ons dorp, mijn vader 
gaat ons voor de wet verenigen.” 

Haar vader is onze burgemeester en ze is 
opgegroeid in dit dorp. Het beloofde een 
heel drukbezochte bruiloft te worden, 
maar niemand mocht het nog weten, 
vertelde ze erbij. “Maar Emilie” fluisterde 
ik “waarom mag ik het dan wel weten?” 
Toen werd er heel lief naar mij gela-
chen. “Jullie hebben zo’n mooie blauwe 
2CV, zo’n mooie Deuche, een echt Frans 
product, dat hoort bij een Franse bruiloft. 
Op onze trouwdag zouden wij zo graag 
vervoerd willen worden in die Deuche.” 
Ik liep gelijk warm voor het idee, dat 
onze Eend gebruikt zou worden voor een 
Franse bruiloft. “Maar natuurlijk gaan we 
dat doen” beloofde ik Emilie. 

In oktober ging onze Deuche de garage 
in om te overwinteren. Ze wordt alleen in 
de zomermaanden ingezet voor vervoer 
bij mooi weer. Een paar dagen, voordat 
ze naar binnen ging, begon ze steeds 
slechter te starten. Tijd genoeg om dit te 
verhelpen tijdens de winterstop in de ga-
rage, dacht ik nog. Maar de winter ging 
snel voorbij en er waren andere zaken die 
de aandacht vroegen en toen was het zo-
maar juni, nog 4 weken voor het huwe-
lijk. Onze Deuche wilde nog steeds niet 
spontaan aanslaan en weigerde haar best 
te doen om mee te werken. Ze zal me nu 
toch niet in de steek laten, dacht ik nog. 

Na zorgvuldig onderzoek bleek ze wel 
benzine te verbruiken maar de ontsteking 
was bijna niets. Conclusie: een nieuwe set 
ontstekingsmateriaal bestellen, alles ver-
vangen en dan zal het vast goed komen. 
Dat klopte, twee weken voor de trouwerij 
liet ze een gezond geluid horen en wilde 
ze graag naar buiten. Ze werd gewassen 
en schoongemaakt voor het grote feest. 
De donderdag voor het huwelijk werd ze 
door Emilie en Julien versierd met strik-
ken en linten. Het werd een plaatje en zo 
bleef ze een paar nachten in de garage 
staan. 

Op de ochtend van de trouwdag kwam 
daar een prachtig bloemstuk bij, vast-
gezet op de motorkap. Er was gevraagd 

of ik wilde rijden, want zelf rijden dat 
wilden ze liever niet. Om 15.50 uur reden 
Emilie, haar dochtertjes Valentine en 
Victoire, met mij weg bij het huis van de 
bruid. De temperatuur was 37 graden. 
Het dak was geheel open en de bruid zag 
er stralend uit. Voor de mairie moesten 
we even wachten op de bruidegom. De 
ceremonie in de foyer was emotioneel. 
Een vader die zijn enige dochter de wet-
telijke vragen stelt, vaak gedaan voor 
andere echtelieden, maar dit was toch 
anders. Na deze wettelijke verplichting 
reden we in optocht naar een château 
voor het feest.

De stoet bestond uit een vijftigtal auto’s 
die toeterend achter de Deuche aan 
reden. Wij moesten alle volgers voorbij-
rijden op een smalle weg. De kleine chaos 

die toen ontstond, vonden we echt Frans. 
Julien, de bruidegom, stapte uit en moest 
zich er persoonlijk mee bezig houden om 
te zorgen dat we niet klem kwamen te 
staan met de versierde bruidskoets. Na 
een ritje van een kwartier kwamen we 
aan op het château waar later leuke toe-
spraken werden gehouden en de ringen 
uitgewisseld. Hierna werden dranken en 
hapjes geserveerd. Veel mensen, waar-
onder het bruidspaar, werden in en rond 
onze Deuche gefotografeerd. Het waren 
een paar heel ontspannen uurtjes bij het 
château. Halverwege de avond was ze 
moe en wilde onze Eend naar huis. Het 
diner en het huwelijksfeest tot 05.00 
uur in de ochtend wilde ze niet meema-
ken. Het was wel goed zo. Ze had haar 
best gedaan en al toeterend verliet ze de 
feestlocatie.
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Beste mede-Nederlanders, Wij zijn Marcus 
en Rosalie Schlatmann 

en wonen sinds 1995 in de regio Béziers. 
Eind jaren 90 zijn wij een paar jaar lid ge-
weest van de NVLR, maar hebben dat toen 
laten varen vanwege een druk professio-
neel leven naast een gezin met twee jonge 
kinderen. Wij vonden onszelf wat jong 
destijds ten opzichte van de gemiddelde 
leeftijd van de NVLR-leden. Nu in een 
wat rustiger vaarwater, heeft Rosalie een 
aantal gezellige bijpraat-lunches in Gabian 
bijgewoond. Marcus is nog professioneel 
actief in de Franse alpen en is slechts tij-
dens de weekenden in Béziers. 
rosalie.schlatmann@gmail.com

Na 12 jaar Dubai en 20 jaar de Provence, 
trokken wij, Mieke en Frits Baylé, in 

op Domaine de Caderonne in Espéraza, 
het steeds mooier wordende landgoed 
van  Renate en Kees van der Bas, vrien-
den uit een lang verleden in de reclame, 
p.r. en uitgeverswereld. Wij golfen met 
veel plezier en ontdekken met verbazing 
de prachtige natuur en het rijke verleden 
van de Aude. e-mail adres miekebayle@
orange.fr en fm.bayle@orange.fr.

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

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-(0) 6 
63944382. www.joepbijnen.webnode.nl

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

Bridge, golf, tuinieren, eten, vissen, 
lezen ed.
Een bridge, lees- of eetgroep starten. 
Plaats een oproep in NieuwsNed. Geef 
uw hobby, naam, tel.nr. woonplaats en 
postcode op. Wie weet gaat u 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. 4 x per jaar een 
“Nedje” van max 35 woorden. Stuur naar 
sponsoring@nvlr.eu Kosten €18,- voor 
leden. €24,- voor niet-leden.

Ledenbestand: 
Nieuwe leden vanaf 1/7/2019:
Dhr/Mevr. Belgrove,  
11700 Montbrun-d-Corbières
Dhr./Mevr. Geerts, 11580 Alet les Bains
Dhr./Mevr. Smulders-van der Velden, 
11250 Rouffiac d’Aude

Deze ‘nieuwe’ leden die wij kennen willen 
zich aan u voorstellen. De redactie vond 
het beter om bij de namen een foto en een 
regeltje te zetten.
Bent u pas lid en wilt u zich ook voor-
stellen op deze wijze? Stuur uw foto en 
verhaal op naar redactie@nvlr.eu 

Jan Jaap ten Hoor en
Nienke ten Hoor-Aukema. 

Sinds 1997 vierden zij jaarlijks vakantie in 
Nissan lez Ensérune en vanaf 2015 wonen 
zij er permanent.
JJ werkte vele jaren voor Heineken in het 
buitenland, later NL. De laatste 10 jaar gaf 
hij scheikunde les op het Erasmiaans Gym-
nasium in R’dam. Nienke werkte als diëtist 
in verschillende ziekenhuizen en zette 
diëtistenpraktijken op in Haaglanden. 
nmaukema@gmail.com of voor dieet ge-
relateerde vragen: info@uwdietist.eu

Wij zijn Odette en Wim de Smet, 
wonend in het mooie dorpje Roquebrun 

aan de oevers van de Orb. We zijn afkom-
stig uit de streek van Antwerpen en dus 
Belgisch. Odette is een gepensioneerd 
restaurantuitbaatster en ikzelf ben nog 
actief als loodgieter hier in de streek.  (Zie 
advertentie in dit blad) Wij baten ook nog 
een vakantiewoning uit tijdens het jaar. Na 
het zomerseizoen zullen wij  aan een van 
de activiteiten gaan deelnemen om verder 
kennis te maken. 

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

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

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

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

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

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

Activiteitencommissie
Voorzitter: Marianne Lesquillier
Leden: Ab Bergshoeff, 
tel. +33 (0)468 26 38 93
veenenborgh@gmail.com
Coby Daverveld,  
tel. +33 (0)468 76 38 53
cobydaverveld@nvlr.eu
Ann Israel,  
tel. +33 (0)468 91 56 99
annisrael@nvlr.eu
Maja van der Wee,  
tel.+33 (0)966 81 42 21
majavanderwee@nvlr.eu

De Vraagbaak
Voor een persoonlijke vraag o probleem: 
Ruth van der Waall: ruth.vdwaall@gmail.com, 
telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag  
(8.30-9.30 uur). Tel. +33 (0)652 67 82 71

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

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

Colofon
NieuwsNed is een uitgave van de 

Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon / Cercle 

Pays-Bas Languedoc-Roussillon (vereniging zonder 

winstdoel / association sans but lucratif, loi 

1/7/1901).

Aangesloten bij FANF, de federatie van Nederlandse 

verenigingen in Frankrijk.

NieuwsNed verschijnt vier maal per jaar 

in maart, juni, september en december.

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

Tekstbijdragen in dit nummer van:  
Kees van der Bas, Renate van der Bas, Hans van der Bij,
John Caous, Rob van Doorn, Els Hekkenberg,
Nienke ten Hoor, Peter Jansen, Rose-Line Lentjes,
Dorine van der Marel, Hans Mulder, Wouter Tetrode,
Adrien Vos, Margo Vos, Ruth van der Waall,
Albert Zweers

Opmaak: Katrine Høyer

Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Verzending: Hannie Heemskerk-v.d. Vaart

Website

Uitgebreide informatie over onze vereniging, de 

activiteiten en het leven in Frankrijk vindt u ook op 

onze website www.nvlr.eu.  

Redactie: Coby Daverveld, Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt 11x  per jaar  digitaal aan het eind van de 

maand (behalve in juli). 

Redactie: Coby Daverveld, Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu 

 

Auteursrechten

De auteursrechten van de artikelen in NieuwsNed 

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



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

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

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

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

Huisverzekering www.secara.fr/woning

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

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

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering 
bij Assurances Secara 3000


