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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda
Zondag 2 februari,
Bram, 15.00 uur
Lezing Jan Toorop
(zie huidige pagina).
Vrijdag 7 februari
Montauban, 10.30 uur
Cultuurclub, (zie pagina 2).
Woensdag 12 februari
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 4).

Woensdag 4 maart
Oupia, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 3).
Vrijdag 6 maart
Cabezac, 12.00 uur
Internetbulletin van de Boekenlunch (zie pagina 4).
Nederlandse
Vereniging
Languedoc-Roussillon
Cercle Néerlandais
Languedoc-Roussillon
Dutch association
Languedoc-Roussillon

NieuwsNed
Het volgende nummer van NieuwsNed
nr. 102 verschijnt in maart 2020.

Im Memoriam

Henk Molendijk (zie pagina 3).

Tips van onze leden
Woensdag 5 februari
Montpellier, 20.00 u
Nederlandse borrel (zie pagina 5).

Lees ook:
Di-eeten (zie pagina 5).
Gemeenteraadsverkiezingen
in Frankrijk (zie pagina 7).
Tien veranderingen per
1 januari 2020 (zie pagina 8).

Dinsdag 24 maart
Aigne , 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 6).

Meer weten? Klik op onderstreepte
tekst voor alle details of kijk op
http://nvlr.eu

Lid worden van de vereniging kan door het digitale
aanmeldingsformulier in te vullen op de website ofwel
een email te sturen naar ledenadministratie@nvlr.eu met NAWgegevens, emailadres en tel.nr.

Jan Toorop en zijn Symbolistische vrienden
Lezing door Antoinette Freling op zondag 2 februari om 15.00 uur in Le Moulin, Bram

De Nederlandse kunstschilder Jan Toorop wordt beschouwd als een van de voormannen van de beweging
van de jugendstil. Ook werkte hij in de stijl van het symbolisme. De lezing volgt de kunstenaar als symbolist en weidt ook uit naar zijn vrienden in deze schilderstijl.
Jan Toorop volgde zijn opleiding in Amsterdam en Brussel. In 1885 werd hij lid van de Belgische Les
Vingt, die onder andere door James Ensor was opgericht. De Franse kunstenaars Paul Signac en Auguste
Rodin waren eveneens aangesloten bij deze vooruitstrevende kunstenaarsgroep, die zich met name op het
symbolisme toelegde.
Entree € 8,= inclusief een hapje en een drankje. Opgave per mail: bram.lemoulin@orange.fr;

NVLR NieuwsBrief Nr. 1, 25 januari 2020 pagina 2/8

De Cultuurclub op bezoek bij Ingres en Bourdelle in Montauban
Vrijdag 7 februari 10.30 uur

Na jarenlange werkzaamheden is
het museum Ingres Bourdelle in
Montauban eindelijk klaar met de
modernisering. Tijd voor de
Cultuurclub om kennis te nemen
van de werken van deze twee
beroemde en uitzonderlijke
kunstenaars die geboren zijn in
Montauban. En om van de
gelegenheid gebruik te maken
voor een bezoek aan deze
middeleeuwse vestingstad, enkele
tientallen kilometers ten noorden
van Toulouse gelegen.
De Cultuurclub nodigt u uit op 7
februari 2020 om mee te gaan naar
Montauban. Het vernieuwde
museum richt de schijnwerpers
vanzelfsprekend op de grote,
internationaal bekende
kunstenaars, waaraan het
museum zijn naam heeft
ontleend:
de schilder Jean-Auguste
-Dominique Ingres en de
beeldhouwer Antoine
Bourdelle.
De heropeningstentoonstelling is thematisch
opgezet: uit verschillende
nationale collecties werden topwerken uitgezocht die bij elkaar
een bijzondere kijk geven op het
leven van de kunstenaars door een
dialoog aan te gaan met illustere
tijdgenoten, opvolgers en
erfgenamen.
Ingres is een classicus uit de
romantische periode. Het Louvre
in Parijs heeft de grootste collectie
schilderijen van deze kunstenaar;
hiervan zijn er 10-tallen uitgeleend
aan Montauban. Daardoor kan
men zien hoe Ingres, die aan de

Pont Vieux. Deze middeleeuwse
brug stamt uit de 14e eeuw. De
Place Nationale is nog ouder.
Dit prachtige plein met een
Italiaanse toets is omgeven door
galerijen met dubbele bogen en
vormt het kloppende hart van de
stad. Een eeuw voor de gouden
eeuw van de bastides, in 1144,
Academie van Toulouse had
werd de stad gebouwd volgens een
gestudeerd, maar in Parijs furore dambordpatroon rond dit plein.
maakte, zijn studenten, zoals
Rondom leiden de voetgangersDuval en Lehmann, opleidde en
straten u naar knusse winkels en
hoe hij een voorbeeld werd voor
eetgelegenheden, voorbij zware
Picasso en Raysse. Bourdelle’s
portalen die toegang geven tot
beeldhouwwerk wordt
luxueuze herenhuizen, en andere
geconfronteerd met dat van Rodin. architectonische details die de
Ook zien we zijn invloed op de
rijkdom van het erfgoed van
schilders Edgar Degas en Maurice Montauban in de kijker zetten.
Denis. In totaal werden 33 kunst- Programma vrijdag 7 februari
werken uit nationale collecties
10.30 uur: Ontvangst met koffie in
naar Montauban overgebracht om
de Salon du thé in museum Ingres
beide kunstenaars eens goed uit te
Bourdelle.
lichten.
11.00 uur: Bezoek aan de
Het Museum Ingres Bourdelle is
expositie van Ingres en Bourdelle.
één van de grootste in de regio
12.45 uur: Lunch in Brasserie du
Occitanië en is ondergebracht in
Nord au Sud , 38 Rue de la
het voormalige bisschoppelijk
République,
paleis van Montauban. In de
https://du-nord-au-sud.webnode.fr/
Tweede Wereld- 14.30 uur: Rondwandeling in het
oorlog werd het centrum van Montauban.
gebruikt als
De reis naar Montauban gaat
schuilplaats voor
zoveel mogelijk met eigen
de kunstwerken
vervoer. Deelnemers worden aanvan het Louvre,
gemoedigd om met elkaar te
waaronder de
car-poolen. De kosten van deze
Mona Lisa van
excursie, exclusief de reiskosten,
Leonardo da
bedragen € 30,= p.p.
Vinci. Na een jarenlange verbouwing is het museum, dat boven de U kunt zich aanmelden bij
Ann Israel, email:
Pont Vieux over de Tarn ligt,
annisrael@nvlr.eu of bij
gewijd aan de twee beroemdste
Coby Daverveld, email:
kinderen uit de hoofdstad van
Tarn-et-Garonne: Ingres en Bour- cobydaverveld@nvlr.eu
delle.
Musée Ingres
Deze stad staat bekend als de op
Bourdelle, 19
een na oudste vestingstad van
Zuid-Frankrijk. Vandaag de dag is Rue de l'Hôtel de
ville, Montauban
Montauban een stad waar de
historie nog altijd duidelijk
aanwezig is. Zo zijn er meerdere
Website: https://
bezienswaardigheden uit lang
museeingresvervlogen tijden, zoals b.v. de
bourdelle.com/
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In Memoriam
Op maandag 30 december 2019 is ons lid Henk Molendijk op 82 jarige leeftijd overleden.
Aan een leven vol van genoegen in goede en mooie dingen en een harmonieus samenzijn met zijn vrouw
Ida is door een plotselinge ziekte een einde gekomen.
Ida heeft hem de laatste maanden liefdevol thuis kunnen verzorgen.
We verliezen in hem een warme persoonlijkheid met het hart op de goede plaats.
Van zijn kennis van de natuur, zijn kennis van de nederlandse taal en zijn liefde voor het pianospel heeft
hij ons vaak laten genieten.
Op 6 januari 2020 hebben wij in het bijzijn van familie en vele vrienden afscheid genomen van Henk.
Wij wensen Ida veel sterkte na het verlies van haar grote liefde.

Wandelen bij Oupia

Op 4 maart om 10.00 uur
Afstand: 6km; duur: 2u30;
hoogteverschil 205m.
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.
Goed begaanbare en deels stenige
boswegen en bospaden; het eerste
uur geleidelijk stijgen, daarna vlak
en afdalen. Een wandelstok kan
van pas komen.

Vertrek: 10h00, parkeren bij het
oorlogsmonument “A nos Morts”.
Het monument ligt direct vóór de
begraafplaats van Oupia. Vanuit
Olonzac komt u via de D168
Oupia binnen, op de T-kruising ra.
naar de begraafplaats (bordjes).
Door haar boogvormige silhouet
Het verrast niet, die molens zijn er Om 9h45 staat de koffie klaar.
en de solitaire ligging is de berg
gekomen, en eerlijk gezegd lijkt
Aanmelden deelname en/of
La Serre d´Oupia een opvallende het dat de ‘nieuwe tijd’ de natuur lunch: graag uiterlijk
28 februari
plek. Ook was er om La Serre veel geenszins heeft aangetast.
Bovenop
de
berg
lopen
we
te doen. Sterk verzet was er tegen
Paula Droppert tel: 0468 91 51 67,
ontspannen over een vlakke
de komst van reusachtige windemail: drop.p@orange.fr
molens; jagers, wijnboeren en
bosweg met ceders, cypressen en Carla van Gellecum tel: 0468
wandelaars voorzagen de
coniferen. Dan op een bord onder 43 67 51, mob: 07 81 53 32 33,
ondergang van een icoon van hun de krachtig draaiende wieken het email: carlarob@sfr.fr
natuurerfgoed. Die betrokkenheid interessante verhaal van de
Ernst van Hoorn tel: 0468
was écht, het paste helemaal in een ‘nieuwe tijd’: “11 molens goed
91 56 99, mob: 07 80 09 65 88,
eeuw oude traditie waar de
voor 22 miljoen KwU stroom
email: evanhoorn@orange.fr
commune van Oupia veel doet aan elk jaar, genoeg voor de totale
het in stand houden van de vele
behoefte van 9000 personen”.
boomsoorten.
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Boekenlunch nu in Cabezac

Vrijdag 6 maart 12.00 uur
Om 12.00 begint de boekenruil en om 13.00 uur de lunch

Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) worden
we wederom bijzonder welkom geheten door de
Belgische gastvrouw Christine van restaurant
La Selette in Cabezac (Bize-Minervois).
De gezellige ambiance, de gastvrije ontvangst
en het voordelige lekkere dagmenu was weer
een reden om voor deze locatie te kiezen.
Bovendien ligt Cabezac ( Bize-Minervois)
redelijk centraal voor het merendeel van de leden.
De deur gaat om 12 uur reeds open voor diegene
die graag in de boeken en DVD,s, die op de tafels
liggen uitgestald, wil snuffelen of de overtollige
boeken en DVD’s in wil leveren.
Op de boekentafel staat ook weer het bekende

spaarvarken welke graag € 1,= per boek in zijn bolle
buikje ontvangt.
De laatste twee bijeenkomsten hebben € 120,= voor
de Alzheimer stichting opgeleverd.
De lunch begint om 13.00 uur en kost € 25,00,=
(3 gangen incl. wijn en koffie)
Opgave deelname voor dinsdag 3 maart a.s. bij
Marjan Wendels-van den Akker
email: vandenakkermarjan@gmail.com. Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u bericht.
Het adres is: Lieu Dit La Selette, 11120 BizeMinervois (Cabezac) Website; https://
www.laselette.fr/

Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 12 februari van 11.30
Ook voor nieuwe leden een uitgelezen kans om kennis te maken
in een ambiance agréable. Niets hoeft, veel mag.
Ook degenen die hier niet (het hele jaar) wonen zijn van harte
welkom op de maandelijkse bijpraatlunch. We drinken eerst
wat 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.
Aanmelden: via bijpraatlunch@gmail.com.
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een e-mail dan zetten we u op
de mailinglist. U krijgt dan steeds een menuvoorstel toegestuurd.

https://la-tavernat.business.site/
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Nederlandse borrel in Montpellier
Woensdag 5 februari om 20.00 uur.

Elke eerste woensdag van de maand van 20.00
tot 23.00 uur wordt er een borrel georganiseerd door Ruurd en Mieke voor Nederlanders/Belgen wonend in (de omgeving van)
Montpellier. Na een zeer geslaagde borrel in
november/december bij Bar du Musee in

Montpellier zien we elkaar weer op deze plek.
De borrel staat gepland op woensdag 5 febr.
We zien elkaar zoals altijd rond 20.00 uur.
Adres: Bar du Musee, 1 Rue Montpellieret,
Montpellier.
(http://bardumusee-montpellier.com/.

Di-eetvragen
Di-eet dieet, zo heet het boekje dat
wij vele jaren gebruikten ter ondersteuning van ons leefstijlprogramma.
Wij, zijn de internist/endocrinoloog
en ik (diëtist). Wij wisten al sinds
2000, dat mensen met welvaartziekten zoals overgewicht/obesitas, hoge
bloeddruk, cholesterol, gewrichtsklachten en diabetes type II meer
geholpen waren met instructies over
‘gewoon’ eten, dan een dieet. Ons
bleek dat veel van onze patiënten
nauwelijks meer wisten en weten hoe
een normaal eetpatroon er uitziet met
3 maaltijden en niks tussen de
maaltijden. Het woord tussendoortjes
bestond toch in onze blijde jeugdjaren niet? Wij stonden toen al op het
standpunt dat wij mensen weer
moesten leren van verzadiging is en
hoe het maagdarmkanaal werkt.
Immers, niemand kan iets veranderen
als hij niet weet waarom en
volhouden is dan nog veel moeilijker.
Wij roeiden tegen de stroom op, want
de ziektekostenverzekeraars
geloofden ons niet.
Voldoende Nederlands bewijs
Eindelijk krijgt 20 jaar het begrip
leefstijl meer bekendheid en zijn er
voldoende Nederlandse onderzoeken
die aantonen dat leefstijlmodificatie
ook voor ons meerwaarde heeft en
niet alleen voor Amerikanen geldt.
Een groep van twintig Nederlandse
(para)medici en onderzoekers
beschreef dit alles in de bundel
Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde, die in december 2019
gepresenteerd is. De studies zijn een
initiatief van TNO en het Leids
Universitair Medisch Centrum
(LUMC) en is bedoeld om politici,
beleidsmakers en zorgbestuurders
ervan te doordringen dat
‘leefstijlgeneeskunde’ een meer
prominente plaats moet krijgen in
onderzoek en beleid. Intussen ligt ons
leefstijlprogramma ter goedkeuring

bij het RIVM. Er is na 20 jaar tobben
weer nieuwe energie om door te gaan
met dit prachtige vak leefstijlgeneeskunde. Nu nog uitleggen waar het
over gaat.
Keer Diabetes2 om
Het is werkelijk mogelijk om ernstige
ziektes te verlichten of zelfs tot
stilstand brengen door een gezonde
(re) levensstijl. Veel van de huidige
chronische ziekten zijn te benoemen
als welvaartziekten met als basis
overgewicht. Nu hoor ik al menigeen
roepen; ik eet toch gezond! Intussen
zijn er ook bij u en mij sluipenderwijs
allerlei luxe, nieuwe gewoontetjes
binnengekomen, die wij niet eens
meer als bijzonder benoemen. Er
veranderde de afgelopen 50 jaar veel
in ons eet-, en leefpatroon.
Kocht mijn grootmoeder alleen voor
het weekend een onsje ham of
rosbief, nu heeft iedereen wel 2-3
soorten vleeswaren gedurende de hele
week in voorraad. Wijn werd alleen
op hoogtijdagen gedronken en iets
lekkers bij de koffie of thee hoorde
bij verjaardagen. Zelfs het biscuitje
was niet eens voor een iegelijk dagelijkse kost en zeker geen recht, zoals
veel diabeten nu willen claimen. Het
woord tussendoortjes bestond nog
niet en blijkt achteraf de oorzaak van
veel ellende. Het extraatje moet nu
weer wijken voor 16 uur een lege
mond (intermitterend vasten). Het is
nooit te laat om tot inkeer te komen.
Op iedere leeftijd kunnen klachten
sterk verbeteren zelfs van patiënten
die deze complicaties al lang hebben.
Vaak kan de medicatie worden
afgebouwd of kan het recept zelfs
helemaal de prullenbak in omdat de
alvleesklier weer gestimuleerd wordt
tot de productie een beperkte
hoeveelheid insuline.
(Di)eetvragenuurtje
Niemand kan iets veranderen als je
niet weet waarom je dat zou moeten

doen. Hiervoor is in het geval van
leefstijlverandering veel kennis nodig
van het functioneren van het
maagdarmkanaal (van kanis tot anus),
ieders individuele energiehuishouding (balans tussen verbruik en
intake), welke rol spelen de hersenen
en hormonen in dit geheel en wat
doet slaap? Hoe zit het met het
medicijngebruik? Beginnen lukt vaak
nog wel, maar waarom is volhouden
zo moeilijk?
Het is nooit te laat om serieus na te
denken over je eigen leefstijl, omdat
het altijd een gunstig effect heeft op
diabetes, hart- en vaatziekten,
verhoogde bloeddruk, cholesterol,
prikkelbaredarmsyndroom, galstenen,
chronische darmontstekingen,
psychische aandoeningen en
dementie. Niemand wil jaren
geplaagd worden door ernstige
vermoeidheid, pijn of handicap door
een Cerebro Vasculair Accident
(CVA, herseninfarct of bloeding).
Zou het een idee zijn om op een
middag uitgebreid aandacht te
besteden aan de (di)eetvragen die
onder de leden leven of aan het
fenomeen leefstijl? Wat betreft
leefstijl; Het zou te veel van het
goede zijn om alle aspecten in een
middag te behandelen, maar voeding
zou een schitterend begin kunnen
vormen van een serie informatieve
bijeenkomsten. Vragen over voeding
zouden van tevoren via het
e-mailadres: info@uwdietist.eu
ingediend kunnen worden om zo tot
een boeiende selectie te komen.
Graag stel ik mijn 20jarige ervaring
op het gebied van leefstijl tot uw
beschikking.
Bon Appétit, Nienke
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Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne
Dindag 24 maart 11.30- 15.00 uur

Een aantal jaren geleden kende de NVLR naast de
lunchbijeenkomsten in Béziers, Pradines-les-Hauts,
ook lunchbijeenkomsten in het westelijk gedeelte
van de uitgestrekte Languedoc-Roussillon.
De laatste vonden plaats in Aigne en werden steeds
met veel deelnemers genoten. Nu heeft een groepje
liefhebbers besloten om opnieuw een maandelijkse
lunch te organiseren in Aigne op elke 2e dinsdag
van de maand.
Ieder rekent voor zichzelf af en de kosten bedragen
€ 16.- incl een 1/4 wijn. Er is een keuzemenu voor
vlees, vis, of vegetarisch.

De eerste lunchbijeenkomst is op dinsdag 24
maart in Restaurant Lo Cagarol in Aigne en wordt
georganiseerd door Henny Gort Rottier en
Peter Janssen.
Opgave voor deelname op emailadres; Bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com .
Restaurant La Caragol, Place de la Fontaine, Aigne
Google Maps
De volgende lunches vinden plaats op dinsdag
28 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli en 25 augustus

Willem Roelofs verloor zijn hart aan Barbizon
Lezing door Adrien Vos

Zondag 15 maart om 15.00 uur in Le Moulin, Bram
Willem Roelofs was een van de voorlopers van de
Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst; vanuit
het romantische Classicisme uit het begin van de 19e
eeuw ontwikkelde hij zich naar het impressionisme
van de Haagse School. Hij liet zich in die beginperiode inspireren door de natuur en de schilders van
Barbizon. Hij werkte net als zij in de open lucht. In
1851 verloor hij zijn hart aan Barbizon. Hij keerde er
terug in 1852 en 1855. Vooral zijn vroege landschappen, met hoge wolkenluchten, stemmige
waterpartijen en bevolkt met vee, zijn typerend voor
de School van Barbizon. Onmiskenbaar bracht hij
Entree € 8,= inclusief een hapje en een drankje.
zijn geestdrift voor deze natuurschilders over op de Opgave per mail: bram.lemoulin@orange.fr;
latere Haagse School.
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Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk.
Verkiezingen op 15 (1e ronde) en 22 maart (2e ronde).

De volgende verkiezingen in Frankrijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 15 en 22 maart 2020.
Het is nu mogelijk om zich te registreren op de kiezerslijst en dit jaar te stemmen. Er is echter een deadline
voor de registratie. Voor deze gemeenteraadsverkiezingen is de uiterste datum 7 februari 2020.
Om te kunnen stemmen moet men op de kiezerslijst worden ingeschreven.
De inschrijving is automatisch voor 18-jarigen (onder bepaalde voorwaarden), evenals voor een persoon
die na 2018 de Franse nationaliteit heeft verkregen. Buiten deze situaties is het noodzakelijk om een
aanvraag in te dienen voor inschrijving op de kiezerslijsten (kiezerslijst van een gemeentehuis of consulaire
kiezerslijsten) om te kunnen stemmen.
Wie kan er stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen
minstens 18 jaar oud zijn;
. de Franse nationaliteit of die van een lidstaat van de EU hebben;
. op de kiezerslijst zijn ingeschreven;
. zijn of haar burgerrechten of politieke rechten hebben.
Wat zijn de vereisten voor inschrijving op de kiezerslijst?
Je moet volwassen zijn (minimaal 18 jaar), Frans staatsburger zijn en volledige burgerrechten en politieke
rechten hebben;
Je moet een binding hebben met de gemeente waar je wenst te stemmen.
Dat wil zeggen dat het gedurende ten minste zes maanden daadwerkelijk (of permanent) je woonplaats
of verblijfplaats is, ofwel dat je ervoor ten minste vijf jaar grondbelasting, gemeentebelastingen of
zakelijke belasting betaalt.
In Frankrijk wonende Europeanen kunnen op een aanvullende lijst (liste électorale complémentaire)
worden geplaatst om hun stem uit te brengen voor de Europese of gemeentelijke verkiezingen
Online inschrijven
Een aantal Franse gemeentes biedt de mogelijkheid je online in een kiezerslijst in te schrijven.
Deze service is niet alleen voor Fransen, maar ook voor in Frankrijk wonende inwoners van de Europese
gemeenschap die in Frankrijk mee willen doen aan gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen.
Je moet een account openen of hebben op Mon Service Publique. Via deze link(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396#Link_Raccordement) kun je controleren of voor jouw gemeente
online inschrijven mogelijk is.
Moet je je ieder jaar opnieuw registreren?
Nee. Het algemene beginsel van de kiezerslijsten in Frankrijk is: alleen in geval van een verhuizing (ook
binnen de gemeente) moet je je opnieuw registreren, of als je was geroyeerd.
Wat is het stemsysteem?
In de eerste ronde worden de kandidaten in de gemeenteraad gekozen die zowel de stemmen van ten
minste 25% van de geregistreerde kiezers als een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen
hebben behaald. In de tweede ronde worden de kandidaten die de meeste stemmen krijgen gekozen,
binnen de grenzen van de nog te vervullen zetels.
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Tien veranderingen per 1 januari 2020

1. Om te beginnen gaat het minimumloon (SMIC oftewel Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance)
per 1 januari 2020 met 1,2% omhoog naar €1539,42 bruto per maand.
2. Ook het maximale bedrag dat bij invaliditeit wordt uitgekeerd, wordt verhoogd tot €3428 bruto per maand
(momenteel €3377), terwijl de maximale bedragen voor ziekteverlof, ouderschapsverlof en basispensioen met
€3 per dag worden verhoogd tot €189 bruto per dag.
3. Verder treedt per 1-1-2020 de tweede fase in werking van de 100% vergoeding van brilmonturen+glazen,
gebitsprotheses en hoortoestellen (zie de artikelen in dit forum “Geen dove, blinde en tandeloze Fransen in 2021?”
en “Reste à zéro (100% vergoeding) voor brillen, hoortoestellen en tand…”). Deze tweede fase bestaat uit 100%
vergoeding van bepaalde brilmonturen plus de glazen en 100% vergoeding van diverse gebitsprotheses. De derde
fase (100% vergoeding van verschillende hoortoestellen) gaat in per 1-1-2021.
Voor wie alle details van de nieuwe tandartszorg wil weten adviseer ik NotreTemps1.com te lezen. Hoe de 100%
brillenvergoeding precies in elkaar steekt, zie je op NotreTemps2.com.
4.De Aides au Logement (APL, ALF en ALS, zie hier) voor mensen met de laagste inkomens worden aangepast.
Met ingang van 2020 worden deze niet meer berekend naar het gezinsinkomen over de laatste twee jaar, maar over
het inkomen van het laatste jaar. Bovendien worden mensen die hun sociale huurwoning kopen de eerste tien jaar
vrijgesteld van het deel van de servicekosten dat betrekking heeft op het onderhoud van het appartementencomplex,
zie deze website.
5. Goed nieuws voor 18-25-jarigen! Zij kunnen vanaf 1-1-2020 (of uiterlijk vanaf 1-3-2020) hun rijbewijs A (motor)
of B (personenauto) halen met financiële steun van de overheid. Dit project heet “Permis à €1 par jour”, welke naam
enigszins bedrieglijk is, omdat de prijs voor de opleiding voor hen precies hetzelfde bedraagt als voor andere rijbewijskandidaten.
De jongeren kunnen echter, mits ze zich inschrijven als cursist bij een erkende rijschool, het cursusgeld rentevrij
lenen van een bank. De franse staat betaalt de rente. Daartoe heeft de staat een 3-partijen overeenkomst gesloten
met banken en met erkende rijscholen. Wanneer de jongere die van de regeling gebruik wil maken zich meldt bij
de rijschool moet hij dus twee contracten ondertekenen: één voor de opleiding en één voor de lening.
De regeling garandeert niet dat de jongere slaagt voor zijn rijbewijs. Wel zijn de kosten inbegrepen voor een eventuele herhalingscursus plus examen, wanneer hij/zij de eerste keer zakt voor het praktijkexamen.
Zie voor de voorwaarden Securite-Routiere.gouv.fr
6. De radarauto’s, waarmee in het voorjaar een proef is gestart in Normandië (zie artikel in dit forum “Privé-auto’s
met radar aan boord”) wordt in januari 2020 uitgebreid naar Bretagne, Pays de la Loire en Centre-Val de Loire.
7. Particulieren die via een chèque emploieen werknemer in dienst hebben, bijvoorbeeld een poetshulp of een
tuinman, moeten vanaf 1 januari 2020 een prélèvement à la source toepassen op het salaris van hun werknemer.
Zie fr of Service-public.fr.
8. Sommige sigarettenmerken worden opnieuw duurder. De prijs ervan gaat van €9,10 naar €9,20. Het is de bedoeling dat de prijs uiteindelijk op €10 per pakje komt.
9. Vanaf 1-1-2020 zullen alleen nog wattenstaafjes met houten stokjes verkrijgbaar zijn. Wattenstaafjes met plastic
stokjes mogen per die datum niet meer worden verkocht.
10. Voedingsmiddelen met titaandioxide (kleurstof E171, die ook voorkomt in cosmetica en tandpasta) worden na
advies van de ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) per 1-1-2020 voorlopig voor één
jaar van de Fanse markt geweerd. Zie hier.
Bron: Service-Public.fr
Geplaatst op https://www.nederlanders.fr/ door Theodora Besse

