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CORONA
Door 
Hans Mulder
Voorzittter

De zon heeft al heel lang een corona. 
En nu hebben we die op aarde ook, al 
spreken we meer en meer over Covid- 
19. Al maanden houdt dit virus onze 
gemoederen bezig. Onlangs las ik dat 
wij het virus al enigszins onder con-
trole hebben. Dat is volgens mij een 
onjuiste voorstelling van zaken. Het 
virus heeft ons onder controle. Niet 
door een of ander duister masterplan, 
een virusuitbraak is een natuurlijk 
fenomeen. Met een virus valt niet te 
onderhandelen. Net zomin als met een 
tsunami, een aardbeving of een vul-
kaan. Het maakt een virus niet uit of 
we wel of niet in ‘confinement’ zijn of 
gaan. Zolang er geen effectief vaccin 
of medicijn is, moeten wij mensen ons 
aan het virus aanpassen. 

Dat moeten wij als NVLR dus ook. 
Daarom hebben we medio maart alle 
activiteiten gestaakt, waarmee het 
sociale verkeer binnen de NVLR abrupt 
tot stilstand kwam. Hoelang dat gaat 
duren wisten we niet en weten we nog 
steeds niet. Toch komt het debat op 
gang hoe we ons sociale leven weer 
kunnen opstarten. Een debat binnen 
onze menselijke samenleving, want 
het virus is er onverschillig onder. 
Voor de NVLR komt dit debat neer 
op: hoe kunnen we, binnen het kader 
van de Franse wet- en regelgeving, 
activiteiten weer opstarten. Voor onze 
grote activiteiten, met name voor de 
Algemene Leden Vergadering (ALV), 
is dat afwachten. Het gaat al gauw 
om circa 100 personen die niet alleen 

Coverfoto
Het was een snikhete dag, hoogzomer. We gingen 
kijken of we samen met de wandelclub een wande-
ling om het Lac du Salagou heen konden uitzetten. 
Het was meer dan 35 graden en er stond geen zuchtje 
wind. De wandelaars die terugkwamen raadden ons af 

om de tocht te maken. Op weg naar het restaurant 
dat we als alternatief in gedachten hadden, zagen we 
een meesterwerk, ‘Paulus Potter’ in de verzengende 
hitte. Ik moest stoppen voor een foto. Hvdb.

AGENDA NVLR-activiteiten voor zover bekend.
Eerst het goede nieuws: er gaat 
weer gewandeld worden. De 
data staan al in de agenda. Of 
er dan ook gegeten kan worden 
hangt af van wat mag en kan. 
Daar zal de organisatie een 
afweging in moeten maken. Alle 
regels moeten in acht worden 
genomen. Bovenstaande data 
kunt u alvast noteren. Wáár 
gewandeld wordt is nog niet 

bekend. Zodra meer duidelijk is wordt dat bekend gemaakt.  
Opgeven is mogelijk bij: 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 23 september 10.00 uur Wandeling. Informatie volgt 

Woensdag 28 oktober 10.00 uur Wandeling. Informatie volgt

Woensdag 9 december 10.00 uur Wandeling. Informatie volgt    

vergaderen, maar ook samen eten. 
Daarom wordt de ALV doorgeschoven 
naar zaterdag 5 september. 
De meeste overige activiteiten omvat-
ten circa 30 à 35 personen. Wat gaan 
we daar mee doen? Ik vraag de Activi-
teitencommissie om daar, in samen-
spraak met de diverse organisatoren, 
naar te kijken. Omdat het mogelijk is 
dat in de zomermaanden (juli/augus-
tus) toch weer familiebezoek wordt 
toegestaan, verwacht ik dat pas na 
augustus (wellicht tijdens de ALV) hier 
nadere informatie over gegeven kan 
worden. 

Er zijn ook vele activiteiten die leden 
onderling ondernemen. Ik roep die 
leden op om deze ‘huiskamer-
activiteiten’ weer op te pakken. Ieder-
een snakt naar een terugkeer naar het 
gewone leven. Zonder te willen bewe-
ren dat het Nieuwe Normaal terugkeer 
naar de situatie voor corona betekent, 
kunnen we best weer beginnen met 
dat wat ons toen ook al boeide.
Blijf attent op het virus, blijf optimis-
tisch en vooral: blijf gezond! 

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

Nu het slechte nieuws: het 
zomerfeest dat gepland stond 
voor 17 juli vervalt. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de bijeen-
komsten van de cultuurclub, 
lezingen en de bijpraatlunches. 
Jammer. Maar zodra dat weer 
mogelijk is, zult u het lezen in 
de nieuwsbrief die regelmatig 
verschijnt.
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Corona-impressie 
Wat voel je als je als je opgesloten bent? Zo in de eerste dagen van het 
confinement gaan er allerlei gedachten door je heen. De één denkt verder 
door dan de ander maar de meesten wisten direct dat het foute boel was. 
In Frankrijk was de lockdown strenger dan in Nederland of België. 
Alles stond stil. Hieronder kunt u de ervaringen lezen van enkele NVLR- 
leden die door de redactie zijn uitgenodigd om hun ervaringen te delen. 
Aan de hand van 7 vragen volgt hier hun relaas.

Mikel de Rooij 
Vanuit omgeving 
Nîmes

1) Hoe heb je deze isolatie-
periode ervaren? Als zeer 
positief, gezien de privé-
situatie. Alle kinderen (13, 
17 en 18 jaar) waren thuis 
en we hebben er een mooie 
tijd van gemaakt. De 2 
jongsten hadden school 
via internet wat geen echt 
succes was. De school hield 
zich niet aan de afspraak 
en we hebben de lessen 
aangevuld met exposés 
van diverse onderwerpen. 
Het was fijn om te kunnen praten over iets 
anders dan het virus. 
We hebben ook besloten vegetarisch te 
gaan eten tijdens deze periode. Dit was 
perfect omdat er nauwelijks afleidingen 
waren, alle restaurants waren dicht. Dit 
hebben we 2 maanden eigenlijk zonder 
moeite volgehouden en heerlijke recepten 
ontdekt. Nu hopen we dat het vervolg ook 
mee zal vallen.
Mijn dochter heeft een zware toelatings-
procedure voor een universiteit afgerond. 
Mijn zoon heeft zijn droom verwezenlijkt 
en diverse rapliedjes gemaakt en gepro-
duceerd. Mijn vrouw en de jongste dochter 
hebben het huis opnieuw geschilderd en 
gedecoreerd. En ik heb een beetje doorge-
werkt en ben veel met één van de gezins-
leden in de tuin bezig geweest.

2) Wat heb je het meest gemist buiten 
het contact met vrienden en familie en 
wat waren je positieve ervaringen uit deze 
quarantaine? De meest positieve ervaring 
was 2 maanden samen met het gezin te 
zijn. We hebben het geluk om ruim te 
wonen in de nabijheid van stad en bos. 
We hadden geen reden om te klagen. Het 
enige dat ik gemist heb is het reizen door 
Frankrijk. Al 20 jaar reis ik door Frankrijk 
(vaak samen met mijn vrouw) voor mijn 
werk en kom dus op vele plekken. Dit lukte 
niet meer en ik heb de afgelopen tijd al-
leen de opdrachten uit de buurt moeten 
aannemen.

3) Wat deed je om de dag door te komen? 
Had je een bepaald dagritme? Hoe hield 
je jezelf fit? Elke dag rennen in het park 
op minder dan 1 km afstand. In het begin 
hadden we een planning gemaakt om de 

dag door te komen maar dit bleek niet 
nodig te zijn. 

4) Zijn er dingen waar je nu eindelijk tijd 
voor hebt genomen? Ik heb niet een echt 
drukke baan. Ook zonder crisis heb ik tijd 
voor de meeste dingen die ik doen wil. De 
werkzaamheden die we gedaan hebben, 
zouden we toch doen. Nu ging het sneller 
omdat we meer tijd en handen hadden.

5) Welke plannen die je hebt bedacht of 
gemaakt heb je moeten schrappen? Ik 
wilde Spaanse les nemen. Hier bleek geen 
tijd voor te zijn. Ook hadden we afgespro-
ken elke avond een film te kijken met het 
gezin en dit hebben we maar heel even 
gedaan. Tot onze grote verbazing is de 
televisie nauwelijks aan geweest.

6) Ziet de wereld er voor jou na het coro-
natijdperk anders uit? Het coronatijdperk 
is nog niet voorbij en dus kunnen we nog 
niets inschatten. Wel gaan we ervan uit dat 
er blijvende veranderingen zullen komen.

7) Welke tips zou jij willen meegeven aan 
de lezers als dit confinement nog langer 
gaat duren of er misschien een tweede 
epidemie volgt? Ik heb gemerkt dat men-
sen heel verschillend reageren. Een van 
jongens van het personeel (ik heb iedereen 
in chomage partiel gezet) is verschillende 
keren in paniek geraakt. Hij kwam de dag 
niet door en zag de wereld vergaan. Hij 
uitte dit met grote regelmaat en vele uren 
hebben we samen aan de telefoon gespro-
ken. Al mijn goedbedoelde tips hadden 
geen enkele zin. Gelukkig was hij de enige 
en heeft de rest van het team geen enkel 
probleem gehad. Ik heb dus geen tips, be-
halve ervoor te zorgen dat je positief blijft.

Ann Israël over: Beperking, vrijheid 
en boekenkast afstoffen
In eerste instantie vond ik de isolatiepe-
riode bedrukkend. Beperkt in de moge-
lijkheden die ik normaal gesproken heb. 
Het wennen ging onverwacht snel en het 
was op een bepaalde manier ook rustge-
vend. Geen verwachtingen naar mezelf 
en ook niet naar anderen. Misschien raar 
maar ook wel ontspannend zo lang met z’n 
tweeën thuis.
Ik miste de vrijheid om zelf te bepalen 
wie ik wilde ontmoeten en waar naartoe 
te gaan, b.v. naar musea en het maken 
van grote wandelingen. Bijzonder was om 
alleen via Zoom, telefoon etc. contact te 
onderhouden met familie en vrienden.
Vanaf dag 1 hielden we een bepaald ritme 
aan. Voor het confinement sportte ik 3 x per 
week (fietsen/hardlopen) met een vrien-
dengroep in een nabij dorp. Nu begon de 
dag met een wandeling, óf alleen óf met 
Ernst.  Natuurlijk veel tuinieren (déchetterie 
dicht dus afval verbranden, ook leuk...), 
boekenkasten afstoffen en denken boeken 
weg te doen (nee dus) en lezen. Zeker in 
het begin heb ik veel Franse en Nederland-
se nieuwssites gevolgd. Mijn IPad moest 
vaker opgeladen worden! Het aanbren-
gen van een structuur in de dag vond ik 
belangrijk.

Normaal is Ernst in ons huishouden 
doordeweeks de keukenprins. Maar ik heb 
hem van de troon gestoten met lekkere 
maaltijden. Heerlijke recepten via internet 
gevonden. Natuurlijk ook meer tijd voor 
de tuin en net als vroeger veel politieke 
discussies!
Mijn jaarlijkse citytrip (deze keer naar 
Warschau) met vriendin ging nu niet door. 
Een voucher van de KLM geaccepteerd en 
onze hotelboeking is naar volgend jaar 
doorgeschoven. Een groots feest in de 
Dordogne kon ook geen doorgang vinden 
en ook hier een hotelvoucher geaccep-
teerd. Diverse activiteiten van de NVLR 
waaraan ik normaal gesproken deelneem 
werden eveneens geannuleerd.
Ik vermoed dat de tijd na het coronatijd-
perk er anders uit zal zien. Ik vraag me af 
hoe het er economisch uit zal gaan zien. 
Mensen die het moeilijk hebben gaan die 
er meer op achteruit nu het slechter zal 
gaan met de economie en de mensen die 
nu psychosociale problemen hebben hoe 

Mikel en familie

Ann Israel

gaat het daar mee? Wellicht gaan we ons 
met betrekking tot de economie meer op 
Europa richten en minder op China en 
Amerika, dat hoop ik. En ... ik houd van 
reizen maar wil ik nog zo ver en vaak weg? 
Ik zou iedereen aanraden wanneer er weer 
een virusgolf komt om een regelmaat aan 
te houden. Ga niet ‘in gevecht’ met de 
overheid m.b.t. hun regels. Voel wat de 
beperking met je doet. Geniet van je huis, 
omgeving, in mijn geval mijn partner, 
vrienden en familie, en onderhoud je soci-
ale contacten op welke wijze dan ook.

Henk Streefkerk.
Bericht uit Soest, 17 mei 2020
Op 20 maart cancelden wij tegelijkertijd 
met KLM ons retourticket naar Montpel-
lier en begon voor ons de lockdown. We 
zouden in Frankrijk ons huis (lekkages), 
tuin (orde), zwembad (reconstructie) en 
auto(keuring) voorbereiden op de zomer 
en in mei terugkeren voor medisch specia-
listen en vele reünies. Hier is allemaal niets 
van gekomen. De lockdown in Neder-
land is “intelligent”. Ongeveer hetzelfde 
als in Frankrijk maar in Nederland wordt 
nauwelijks gecontroleerd. Maakt voor onze 
leeftijdsgroep niets uit: binnenblijven, 
niemand binnen laten en boodschappen 
laten bezorgen. Niet heel erg. Je helpt 
wat meer in het huishouden, luistert naar 
muziek. Het lezen van kranten en boeken 
betekent nu dat ze ook uitgelezen worden. 
Verder maken we twee keer in de week 
aan het eind van de middag een wande-
ling en ik loop twee keer in de week hard 
op slofsnelheid in het aanpalende bos. Het 
wandelen is leuk, vooral in de lente. We 
lopen het langeafstand Trekvogelpad dat 
we in stukjes van 6 km per keer hebben 
opgeknipt. Meer kan de gebroken en met 
schroeven gerepareerde heup van mijn lief 
nog niet hebben. Maar het is wel genieten!
Nelleke heeft zich geworpen op de restau-
ratie van ons 52-jarig huwelijk: 152 foto-
albums worden onderzocht op plakvast-
heid, aanwezigheid van bijschriften en van 
jaartallen voorzien en vervolgens “delen” 
we het resultaat dan met elkaar! Tja, wat 
doen we verder behalve de uit Frankrijk 
meegenomen voorraad wijn opdrinken? 
Ons appartement is mooi gelegen en heeft 
een balkon met een prachtig uitzicht op 
een golfbaan en dat zonder golfers, fees-
telijk! Heerlijk in de zon zien we de zich 
ontwikkelende lente opbloeien en aan ons 
voorbijtrekken. Zo maken we dingen mee 
die wij in andere jaren hebben gemist.
Zijn er dan geen minpuntjes? Jazeker! Het 
gaat mij langzamerhand opvallen dat ik 
veel naar dezelfde muren moet kijken. 
Daar valt mee te leven. Het wordt gecom-
penseerd door veel naar elkaar te kijken. 
Verveelt nooit! Het ergste is evenwel de 
telkens terugkerende nachtmerrie van een 
huis in Mons La Trivalle vol water omdat 
de pannen van het dak gewaaid zijn, de 
tuin met onkruid tot op okselhoogte, een 
groen zwembad en een auto op doorzak-
kende banden en een leeggelopen accu. 

Erger nog is het missen van het volle ter-
ras van de lokale auberge! 
Het denken aan de lange termijn bevalt 
me ook niet. Ik hecht geen geloof aan een 
spoedige groepsimmuniteit en het voor 
ons beschikbaar zijn van een vaccin. Dat 
wordt nog lang op 1,5m van u afstaan, 
gewaardeerde lezer, en periodiek ophokken 
en ik ben al 82!
Tips voor de volgende keer? Neem foto’s 
en plak ze op. Scheur muziekrecensies uit 
de krant en beluister ze met Spotify. Sluit 
je op in een mooi gelegen appartement 
met uitzicht op een golfbaan. Het kan echt 
niet beter!

Els Caylar. Mijn Impressie 
Voor mij was de periode van isolement een 
soort luxe vakantie zonder verplichtingen. 
Mij hoor je niet mopperen met een huis 
op het platteland in Zuid-Frankrijk, als ik 
denk aan gezinnen met jonge kinderen, die 
driehoog-achter wonen in de stad. Of aan 
mensen, die onverwachts geheel buiten 
hun schuld in grote financiële moeilijkhe-
den zijn geraakt en diegenen, die met lood 
in hun schoenen naar hun werk moeten.

Ik heb veel nagedacht over de verhalen van 
mijn ouders uit de oorlog, waar ik nooit 
zoveel begrip voor had. Nu realiseerde ik 

me hoe traumatisch het voor hen heeft 
moeten zijn om gedurende 5 jaar van hun 
jeugd geen toekomstplannen te kunnen 
maken en geen vrijheid te hebben.
Vanaf begin januari heb ik mijn zoon en 
schoondochter, die één dezer dagen hun 
baby verwachten, niet meer gezien, Dat 
heb ik als een groot gemis ervaren. Maar 
dat gaan we binnenkort helemaal goed-
maken.
Positief was het om overal tijd voor te 
hebben, zelfs voor nutteloze dingen
Normaal gesproken is er bijna geen contact 
met de buren, maar sinds de isolatieperi-
ode hebben we een groepsapp voor hand-
en-spandiensten over en weer.

Elke dag stonden we op tijd op, om 8 uur 
douchen, aankleden en opmaken en op 
vaste tijden eten, met de luxe van een hele 
dag invullen met dingen doe je graag doet.
Eindelijk kon ik de boeken lezen waar ik 
eerder niet aan toekwam. Veel en lang 
bellen met vrienden en kennissen (ieder-
een was thuis en had tijd).
Ik moest wel mijn geplande reizen afbla-
zen, maar die houd ik nog tegoed. Niks 
plannen leert ons weer “bij de dag” te 
leven.
Voor mij ziet de wereld er alsnog niet 
anders uit, omdat ik vóór de crisis ook al 
nadacht over de essentie van het leven. 
Wel stel ik me veel vragen over al de 
tegengestelde onlogische berichten die er 
op ons zijn afgekomen. Zullen we ooit de 
waarheid te weten komen?
Ook vraag ik me af, hoe de armste mensen 
dit gaan overleven.
Ik heb contact met vrienden in Laos die 
hun baan kwijt zijn, en niets meer hebben.
We moeten met z’n allen kritisch blijven. 
Met een heleboel afstand naar de nieuws-
berichten luisteren en vooral uitkijken om 
ons niet te laten manipuleren door al die 
experts die net zo weinig weten en begrij-
pen als wijzelf.
Eén ding viel me op in het Franse nieuws, 
of zelfs Euronews: er is niet één keer over 
de aanpak van de coronacrisis in Nederland 
gerept...

Henk en Nelleke Streefkerk

Els Caylar
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An en Clemens Lubberts. 
De lockdown (confinamiento) vanuit 
Spanje beleefd.
An en Clemens, ereleden van de NVLR, 
lieten ons weten dat zij vier maanden op 
een appartement in Altea aan de Spaanse 
kust hebben gezeten, uitkijkend over de 
Middellandse Zee en een haventje. Tijdens 
de lockdown, de laatste twee maanden, 
bleef er niet veel over van lekker lunchen 
in de restaurants en de wandelingen, 
niet even een kopje koffie drinken op een 
gezellig terras. De uitjes bestonden toen 
alleen nog maar uit het doen van bood-
schappen. Lezen en TV-kijken was het 
enige andere dat overbleef. Toch was er 
elke dag een lichtpuntje, een moment om 
naar uit te kijken. An en Clemens hadden 
zicht op een appartementencomplex waar 
een oud dametje met haar hondje woont. 
Elke ochtend verschijnt zij met haar rol-
lator en haar hondje. De kleine vrouw, 
gekleed in het zwart, komt maar net boven 
de balustrade uit. Haar uitje is het uitlaten 
van haar hond. Ook bij slecht weer scheurt 
zij, zoals An zegt, met haar rollator over de 
boulevard. Gelukkig doet ze dat een aantal 
keer per dag. Zij zorgt voor beweging op 
straat.

Begin mei was het welletjes voor Clemens. 
Hij pakte de koffers en samen stapten ze 
in de auto om een bizarre tocht te maken, 
terug naar Nederland. Het was spannend 
omdat niet alle tankstations onderweg 
open waren. Het was ook niet mogelijk om 
een hotel te vinden dus geen prettige reis. 
Al met al zitten zij weer lekker in Baarn na 
een onvergetelijke tocht van 2000 km.   

Albert Zweers
Het gevoel van 75 jaar geleden en nu.
Het coronavirus heeft ons leven veranderd. 
Afwezigheid van afspraken voor activitei-
ten en contacten geeft rust en ontspan-
ning. Ruimte voor bezinning. Aangenaam. 
Het contrapunt is angst. De informatie 
over het virus is eerst nog vaag en wordt 
steeds duidelijker. Wij behoren tot de risi-
cogroep: Annelies heeft één long en ik ben 
op leeftijd en heb longemfyseem. Besmet-
ting is voor ons waarschijnlijk dodelijk. We 
zijn niet bang voor de dood, maar de ma-
nier waarop wijzen we af na het zien van 
alle beelden van de ic’s. Dit willen we niet. 
We besluiten ons zoveel mogelijk af te 
sluiten voor die beelden en verhalen. Focus 
op hier en nu: het opknappen van de ga-
rage, kasten schilderen en weer de moes-
tuin starten. De angst voor besmetting 
blijft en we houden ons zo goed mogelijk 
aan de voorschriften. Er zijn twee punten, 
die ik naar voren wil halen: de herinnering 
aan de winter van 44-45, de hongerwinter, 
tijdens de bezetting van de Duitsers. En 
hoe nu verder naar een toekomst.
1944. Wij (vader, moeder, acht kinderen) 
wonen in het Bezuidenhoutkwartier in Den 
Haag, aan de derde van der Boschstraat. 
Villa Huis Ter Noot, gehuurd door mijn 
vader van de heer van Beeck Calkoen, die 
in Gelderland is ondergedoken. Enkele 
jaren eerder waren we door de Duitsers van 
het Prinsenpark verdreven (dat werd het 
hoofdkwartier voor Duitse generale staf en 
personeel) en later van de Stadhouderlaan. 
In oktober 1944, kort na Dolle Dinsdag, 
ben ik negen jaar. De straten zijn stil en 
leeg. Alle voertuigen zijn door de Duit-
sers gevorderd. Geen auto’s, fietsen, e.d. 
De gasfabriek is stilgelegd. Er is geen 
elektriciteit meer. Thuis trapt de twee-
ling op de fiets om stroom te krijgen voor 
het luisteren naar Radio Oranje. Buiten is 
het grijs, donkergrijs en zwart. Ik ben niet 
bang, alleen op mijn hoede. Hoor ik een 
auto aankomen of soldaten dan duik ik 

een portiek in of schuil achter een boom of 
struik. Ik voel me beschermd in ons gezin 
en de directe vertrouwde contacten.  

En nu?
Vaak hoor ik zeggen dat we zo gauw mo-
gelijk weer terug naar een normale situatie 
moeten. Veel mensen vinden het confi-
nement vreselijk. Ze missen de feesten en 
partijen. We moeten weer naar voetbal, 
autoraces, andere wedstrijden en spek-
takelstukken kunnen. Brood-en-spelen. 
Lang leve de lol. Het zal niemand verbazen 
dat ik pleit voor een andere koers. Zoals 
een democratie van onderop, dicht bij huis, 
kleinere verbanden. Bijvoorbeeld energie-
clubs voor een wijk of kleine gemeente, 
locavore, kleinschalige productie. Stoppen 
met de liberale ideologie en de priori-
teit van geld. Steeds meer willen hebben. 
Tegenover “ik doe waar ik zin in heb”, 
meer broederschap en besef dat we alleen 
als mensheid als geheel uitsterving kun-
nen voorkomen. Over dit grote onderwerp 
moet de discussie verder gaan.

An en Clemens

Albert Zweers

De bloemblaadjes van de blauweregen 
liggen als een plakkerige, natte derrie op 
de groene, waaiervormige bladeren van de 
palm die onder de pergola op het terras 
staat. Het hele terras is zo langzamerhand 
één grote lila drek geworden, als gore 
smeltende lentesneeuw.  Verveeld kijk ik 
uit het raam naar de neerkomende regen. 
Op de achtergrond kabbelt een treurige 
canon in D majeur van vier gevoelige 
strijkers.
Na tweeënhalve maand de bouwvakker 
te hebben uitgehangen, kraakt en piept 
alles in mijn lijf, maar … de metamor-
fose is groots! De oude, afgeleefde kamer 
van dochter is omgetoverd tot een lichte, 
strakke fitnessruimte. Ik ben bijzonder 
trots op mezelf. Nu het gereedschap weer 
terug in de schuur is opgeborgen, alle stof 
uit mijn haren gedoucht, verfkleren in de 
was en spieren en gewrichten met klusre-
ces, dreig ik een beetje in een gat te vallen. 

Anderhalve meter
Door
Dorine van der 
Marel

Voor het eerst sinds de ‘lockdown’ sta ik in 
een supermarkt. Het bordercollie-karakter 
van echtgenoot tegenover mijn kluize-
naarsinborst had tot nog toe bepaald dat 
hij regelmatig uitgelaten moest worden 
tussen de voedselschappen en ik rustig 
thuis kon blijven mussen. Maar nu sta ik 
zelf onbeschermd met mijn winkelwagen-
tje in het hoofdpad van de super U en voel 
me ongemakkelijk tussen al die mondkap-
jes. Ik kan niet goed besluiten hoe ik bij 
de zakjes avondthee moet komen, want er 
staat een meneer in de weg die eindeloos 
naar pakken koffie aan het staren is. Zal ik 
omlopen en het koffie-, thee-, en ontbijt-
granenpad van de andere kant benaderen, 
of zal ik proberen mij ruggelings door de 
pakken muesli heen te werken en zo de 
man achterlangs te passeren? Ik loop om.
Op het moment dat ik aan de andere kant 
van het pad sta heeft de man zich een 
stukje mijn richting op verplaatst en zet 

mij voor eenzelfde 
dilemma. Dan toch 
maar achterlangs. 
Terwijl ik probeer de 
breedte van het loop-
pad in te schatten en 
de haalbaarheid van 
de voorgeschreven so-
ciale afstand, schieten 
opeens de woorden 
anderhalve meter 
door mijn hoofd. Oh 
god. Als ik iets níet 
wil denken, is het wel 
anderhalve meter. En 
ik zou het ook niet 
móeten denken, hoor 
ik mijn dochter zeg-
gen, terwijl ze haar 
ogen ten hemel slaat 
bij zo weinig inbur-
geringsresultaat. In 
Frankrijk springen die 

virussen niet verder dan één meter. 
Uit alle macht probeer ik het anderhalve 
meterwoord uit mijn gedachten te bannen, 
maar het is al te laat. Met zijn zeurderige, 
nasale stem dringt Poke (een of andere 
rapper) mijn hersenpan binnen. 
“Anderhalf meter, 
anderhalf 
Ik zeg anderhalf meter 
Kom niet in mijn aura bitch”
Zoon heeft ons dagenlang gek gemaakt 
met deze muzikale oorwurm van Ali B, 
Poke en Judeska. Het lied is zo gecompo-
neerd dat het zich vastbijt in je hoofd en 
nooit meer loslaat. Met behulp van ‘Het Is 
Een Nacht’ van Guus Meeuwis was ik ein-
delijk van deze irritante klever afgekomen, 
maar nu zit ie er weer, als een terriër vast-
gebeten aan mijn auditieve hersenschors. 
Neuriënd werk ik mij achter de koffieman 
langs en bemachtig het pakje avondthee. 
Bij de kassa pak ik mijn boodschappen in 
de tassen en besmet mijn vingers op de 
toetsen van het pinapparaat. Ik glimlach 
vriendelijk naar de kassière en probeer 
vooral niet hardop over aura’s en bitches 
te zingen. De volgende keer mag border-
collie weer boodschappen doen, laat mij 
maar lekker thuis in een gat vallen.
Terug op het honk aan de eettafel met een 
warme mok koffie in mijn hand kijk ik ver-
veeld naar buiten. De regen tikt tegen de 
ruit en op de achtergrond speelt een me-
lancholische piano. Vol overgave laat ik me 
in de rust van de leegte vallen en vanuit 
mijn diepste innerlijk borrelt er voorzichtig 
iets boven.
“Anderhalf meter … “

pvw@free.fr
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Interview door
Rose-Line Lentjes

en plakken als een kleuter: heerlijk! De 
collages fotografeerde ik daarna opnieuw. 
Ook maakte ik toen een serie foto’s door 
een zwart-wit sheet op het scherm van 
de kleurenteevee te plakken en afdrukken 
maar. Dat werd heel fraai!

Hoewel de digi-
tale fotografie 
oneindig veel 
meer mo-
gelijkheden 
biedt, bleek 
dit toch niet 
mijn medium, 
ook al omdat 
ik steeds meer 
abstract wilde 
werken. Wat 
ik zoek is een 
zekere harmo-

nie te bewerkstelligen die mij voldoet, 
bijvoorbeeld in compositie, in kleur en/of 
structuur, waarbij ik streef naar eenvoud. 
Ik weet niet precies waar mijn inspiratie 
vandaan komt, maar af en toe is die daar. 

Schoonheid en harmonie vind ik terug in 
de etnografie, de kunst van “primitieve’ 
volken, waar de kunstenaar uiting geeft 
aan de harmonie van 
de groep als geheel.

Ik beschouw mezelf 
als een autodidact. 
Weliswaar volgde ik 
een tijdje lessen aan 
de (avond) kunstaca-
demie in Groningen, 
maar dat was niet 

vol te 
houden 
naast 
mijn 
studie psychologie. 

Later heb ik nog een jaar van 
de opleiding tot professioneel 
fotograaf gevolgd aan de Fo-
tovakschool, alleen maar om 
thuis te raken in de techniek. 

Het Franse avontuur van Willy Freriks 
begon in 1995 met de aankoop van een 
boulangerie à rénover in het centrum van 
Cruscades, een klein dorp van 300 inwo-
ners, vlakbij Lézignan-Corbières. 
Willy vertelt: het dorp stond, en staat nog 

steeds, bekend als zijnde très calme: geen 
winkel, geen kroeg, niks. Dat vonden wij, 
echtgenoot Pierre Schuil en ik, geen be-
zwaar want wij werkten nog allebei in 
Nederland en klusten in de vakanties met 
een ware passie in dat mooie stok-
oude huis en pierre.

We waren er zo’n beetje de eerste 
buitenlanders. Na dit avontuur tot 
een goed einde te hebben gebracht, 
is deze kluspassie wel voorgoed 
passé, trouwens! 

Nu is het dorp gegroeid met veel 
nieuwbouw erbij naar 800 inwoners 
en zijn wij eigenaar van een kleiner 
huis met tuin. Dat we, na ons 
pensioen, zin in een tuin zouden krijgen, 
hadden we niet kunnen voorzien. Sinds 
vorig jaar wonen we er permanent.

Ik heb al heel lang een andere passie die 
niet over zal gaan, namelijk het maken van 
collages/schilderingen. Ik zoek bestaande 
materialen en voeg daar eigen vormen en 
kleuren aan toe waardoor iets heel nieuws 
ontstaat. Toen ik nog werkte en dus mijn 
hoofd vol met andere zaken zat, zocht ik 
het in de fotografie. Dat was nog in het 
analoge tijdperk en dus kon ik knippen 

Knippen en plakken 
als een kleuter

Dat was ook nog 
tijdens het analoge 
tijdperk.
Thuis heb ik een 
kamer als atelier, 
klein weliswaar, 
maar het is fijn 
om niet te hoeven 
opruimen. Ik houd 
ervan om materiaal 
te verzamelen dat 
ik mogelijk ooit 
eens kan gebruiken. 

Ik ben dan ook een fervent bezoeker van 
de vide-greniers waar ik onder andere vaak 
oude boeken en handschriften vind. Ook 
van wandelingen neem ik regelmatig 
dingen mee naar huis. Laatst nam ik een 
visnet mee dat ik langs het étang gevonden 
had. In het kunstwerk dat ik ervan maakte 
kun je het net niet meer herkennen. 

Wel jammer, vind ik, dat ik mijn werk niet 
genoeg kan tonen. Een werk heeft ruimte 

nodig en in mijn huis hangt 
bij voorkeur werk van andere 
kunstenaars. 

Twee jaar geleden had ik het 
voorrecht om in een professi-
onele setting, in duo, te expo-
seren in Groningen. Ik heb er 
zelfs verkocht! Ik ben me ervan 
bewust dat er veel kunste-
naars zijn, die hun werk willen 
showen. Een tijdlang stuurde 
ik foto’s naar een website waar 

kunst van Nederlanders die in Frankrijk 
wonen, werd getoond. Maar die is helaas 
opgeheven. 

Ook daarom ben ik niet fanatiek, maar 
werk bij vlagen. Ik kan het toch niet laten! 
Als iemand een idee of een gelegenheid 
heeft om mijn werk te exposeren dan houd 
ik me aanbevolen. 

wfreriks14@gmail.com 
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Door 
Pieter Vos

Assistance juridique, oftewel rechtshulp. 
Is het nuttig dat ik mij daarvoor verzeker? 
Hoe kan ik dat doen en wat kost dat? Heb 
ik het eigenlijk wel nodig? 
Aan de hand van een paar voorbeelden 
uit de praktijk zal een antwoord op deze 
vragen worden geschetst.
In Nederland is er een oud gezegde dat 
luidt “Wie recht om een koe, geeft er één 
op toe.” Het is dus niet van de laatste tijd 
dat procederen in rechte een dure aan-
gelegenheid is. Dat was het vroeger ook 
al. Niet dat de proceskosten zo hoog zijn, 
integendeel, zowel in Nederland als in 
Frankrijk kost het niet eens veel.
De kosten van een advocaat maken een 
rechtszaak tot een dure aangelegenheid. 
Een advocaat in Nederland die zichzelf 
respecteert, zal eerst kijken naar de haal-
baarheid om met succes te kunnen proce-
deren. Hij zal niet adviseren een rechtszaak 
aan te spannen als het om een belang gaat 
dat minder is dan € 25.000. Gelijk hebben 
en gelijk krijgen blijft altijd maar afwach-
ten. Betekent dat ik als ik een schade lijd 
van minder van € 25.000 er maar in moet 
berusten? Nee, er is een andere mogelijk-

Recht en praktijk

heid die heel weinig kost. Sluit een rechts-
bijstandsverzekering af. Hierna te noemen: 
“assistance juridique”.
Je Assurantietussenpersoon zal het graag 
voor je regelen.  Een assistance juridique 
kost per jaar aan premie minder dan € 70. 
Dan hebt u recht op kosteloze bijstand als 
u schade wilt verhalen of anderszins gedu-
peerd bent, bijvoorbeeld doordat iemand u 
voor de rechter daagt, terwijl u het gelijk 
helemaal aan uw kant hebt.
Vijf voorbeelden uit de praktijk, waarvan 
het vijfde over de hele recente situatie 
rond de coronacrisis gaat. 
Fam. A laat een huis bouwen door een 
lokale Franse aannemer. Bij oplevering 
blijkt de menuiserie van slechte kwaliteit 
te zijn. De openslaande deuren blijken te 
kieren met als gevolg dat het tocht in het 
huis. Stel u voor vooral met die harde wind 
hier. Zij betalen, naar Nederlands gebruik, 
de laatste 5% niet, in afwachting van 
vervanging van de deuren. U sommeert de 
aannemer – bij aangetekend schrijven - 
de deuren te vervangen voor een deugde-
lijke kwaliteit en wel binnen een termijn 
van drie maanden. De aannemer laat niets 

van zich horen. Echter zonder dat de fam. 
A daar enige notie van heeft daagt de 
aannemer de fam. A voor de rechter. Fam. 
A had niet aan een assistance juridique ge-
dacht en staat nu voor de keus alsnog de 
laatste 5% te betalen en het ongerief voor 
lief te nemen of een advocaat te nemen 
met alle kosten van dien. Fam. A had het 
geluk een goede advocaat te vinden en 
werd door de rechter in het gelijk gesteld.
Fam. B had een haardkachel een ‘in-
sert’ laten installeren, waarvan het front 
omhoog kon, maar ook scharnierde. Na 
inbouw bleek de deur prima omhoog te 
gaan, maar hij kon niet open omdat de 
tegels rondom de ‘insert’ net iets de hoog 
waren gelegd. De aannemer weigerde het 
tegelplateau aan te passen; de deur kon 
toch open? Fam. B had alles betaald. Wat 
nu? Ze hadden een assistance juridique, dus 
het assurantiekantoor maar om advies 
gevraagd. Het kantoor was zo gedienstig 
om met de aannemer te bellen en maakte 
hem duidelijk dat er juridische stappen 
zouden worden ondernomen. Gelukkig was 
het een gerenommeerd bouwbedrijf dat 
ervoor koos toch maar het haardplateau 
onderhanden te nemen. Aldus toch prettig 
opgelost.

Fam. C had een dennenboom in de tuin 
staan dicht aan de perceelgrens. Elk jaar 
vielen er naalden op het terras rond het 
zwembad bij de buren. Tien jaar lang was 
dat nooit een probleem geweest, tot er een 
nieuwe Franse eigenaar uit Parijs het huis 

€ 3.750 plus zes maanden gevangenisstraf 
bij een derde overtreding binnen 30 dagen. 
Het zal je maar overkomen. 
Sluit dus als een haas een assistance juri-
dique af. Als je dan een boete krijgt betaal 
die en maak vervolgens via uw rechtsbij-
stand bezwaar tegen de boete vanwege 
volstrekte ‘willekeur’. Voor nog geen € 70 
kun je geen armoede lijden. Bescherm je 
tegen deze willekeur van de Franse Over-
heid.
Tot slot. Assistance Juridique sluit je in 
Frankrijk vaak af samen met een woon-
huisverzekering, maar het kan ook sepa-
raat. Het is goed te weten dat de meeste 
verzekeringsmaatschappijen tegenwoordig 
daarvoor de commerciële term “Protection 
Juridique” gebruiken. 
De Verzekeringsmaatschappij heeft zelf 
een afdeling waar kleine en eenvoudige 
zaken worden behandeld. Zodra er naar 
verwachting geprocedeerd moet worden, 
mag je meestal zelf een advocaat kiezen 
die bij die verzekeraar is aangesloten. Je 
kunt ook dan de keuze aan de verzekeraar 
overlaten. Zelf kiezen is beter, maar hoe 
vind je zelf een goede advocaat? Dat is hier 
in Frankrijk niet eenvoudig.
De voorbeelden maken duidelijk dat het 
afsluiten van een assistance juridique heel 
verstandig is. Vooral de vijfde situatie 
spreekt boekdelen. 

kocht. Die stuurde een nota van € 150,00 
voor het verwijderen van de naalden en 
sommeerde de boom te kappen. Met 
name met dat laatste was de fam. C niet 
zo blij, want bij die boom hadden ze juist 
in de zomer een schaduwrijk plekje in de 
tuin. Helaas had de fam. C geen assistance 
juridique, waar ze voor advies over buren-
recht terecht konden. Moeten de kosten 
van €150,00 inderdaad worden betaald en 
moet de boom worden gekapt? Met beta-
len en kappen is het probleem natuurlijk 
wel uit de wereld. Maar ben je daartoe 
verplicht? Hoe zit het met het burenrecht. 
Voor nog geen €70,00 weet je precies 
waar je aan toe bent. Betalen en kappen 
kan altijd nog.  
Fam. D had van de gemeente in het dorp 
waar zij woonden, de bouwgrond vóór hun 
huis gekocht, eigenlijk met het oogmerk 
hun uitzicht veilig te stellen. Projectont-
wikkelaars waren er ook in geïnteresseerd, 
die zouden dat vol willen bouwen met 
goedkope huizen, dus ‘weg’ uitzicht. Een 
notaris regelde de overdracht van de grond 
en de fam. D kon zich onbetwiste eigenaar 
noemen van de grond voor hun huis. Dat 
onbetwiste duurde helaas nog geen half 
jaar. Na nieuwe verkiezingen was er een 
nieuwe burgemeester en gemeenteraad. 
Die hadden toen bij de verkoop aan de 
fam. D al geprotesteerd, maar eisten (nu 
zij de meerderheid hadden) de grond te-
rug. Het gemeenteraadsbesluit van destijds 
zou niet geldig zijn. De gemeente spande 
een rechtszaak aan, maar werd door het 
Tribunal de Grande Instance in het ongelijk 
gesteld. De gemeente legde zich er niet bij 
neer en ging in hoger beroep. Het Court 
d’Appel stelde eveneens de gemeente in 
het ongelijk. Weer legde de gemeente zich 

hier niet bij neer en ging in cassatie. Het 
Court de Cassation de Paris, bevestigde het 
arrest van het Court d’Appel. De gemeente 
restte nu niet anders dan het ongelijk te 
accepteren.  De fam. D had het genoegen 
een assistance juridique te hebben. Je moet 
er niet aan denken als je zelf meer dan tien 
jaar lang advocaatkosten moet betalen.

Het vijfde voorbeeld om acuut een as-
sistance juridique te sluiten is de huidige 
situatie in Frankrijk rond de handhaving 
van de lockdown. 
In het NRC verscheen op 16 april 2020 een 
artikel met de kop: 
“De Franse politie deelde al 700.000 boe-
tes uit in een maand tijd”
Een paar schrijnende voorbeelden van wil-
lekeur in het verbaliseren wordt genoemd. 
In Tours kreeg een vrouw een boete van 
€360 omdat zij twee cakes had gekocht. 
De politieagenten vonden dat geen essen-
tiële aankoop. In het 20e arrondissement 
in Parijs werd een vrouw staande gehouden 
die maandverband ging kopen - de agent 
vond het niet essentieel. In Sanary-sur-
Mer kun je een boete krijgen als je maar 
één stokbrood koopt, want de burgemees-
ter heeft verordend dat je er tenminste 
twee moet kopen. Zie ook de website 
“Verbalisé (parceque)”. Het hek is van de 
dam als de politieagent je boodschap-
pen controleert en gaat bepalen wat wel 
en geen essentiële levensbehoefte is. Het 
druist volledig in tegen het hoogstaande 
goed van de Trias Polica, scheiding van de 
machten.  De rechtsprekende macht gaat 
over de uitleg van de rechtsregels. Niet de 
uitvoerende macht, de politieagent.
De boetes zijn niet mis: €135 voor een eer-
ste overtreding, €200 voor een tweede en 
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Door
Michel Tettero

Le ballet des 
Canadairs

Hoe de zomer van 2020 er in onze regio 
ook uit gaat zien - hoe druk of stil het op 
de stranden, op de terrassen en in de bos-
sen ook wordt - aan één jaarlijks terugke-
rend fenomeen zullen we – helaas! - niet 
ontkomen: dat van de natuurbranden. Als 
gevolg van de klimaatverandering wordt 
het in grote delen van de wereld alsmaar 
droger. En met de droogte neemt onver-
mijdelijk het aantal grote bosbranden toe. 
Recente statistieken geven aan dat er ± 
2000 branden per jaar in Zuid-Frankrijk 
ontstaan, waarvan ± 
800 vanuit de lucht 
worden bestre-
den. We hebben de 
afgelopen zomers 
waarschijnlijk al-
lemaal wel eens 
de grote geel-rode 
blusvliegtuigen van 
de Sécurité Civile* 
over zien komen, 
onderweg naar een 
rookpluim veraf of 
dichtbij. Vooral in de 
zomer als de natuur 
op zijn droogst is, 
zijn in onze contreien 
natuurbranden, 
spontaan ontstaan 
of aangestoken, schering en inslag. Dat is 
de tijd bij uitstek voor wat ze in Frankrijk 
met gepaste trots noemen: «le ballet des 
Canadairs».

Zuid-Frankrijk behoort met Spanje, Portu-
gal, Italië, Kroatië, Griekenland, Oekraïne 
en Rusland tot de belangrijkste Europese 
risicogebieden qua vuur in de natuur. De 
Europese Commissie is van plan om een 
Squadron van brandblusvliegtuigen op 
te richten dat wordt ingezet om vanuit 
de lucht mee te helpen bij de bestrijding 
van grote branden. Tegenwoordig is die 
luchtsteun een onmisbaar hulpmiddel 
voor de brandweer. Vanaf 1930 zijn vooral 
de Verenigde Staten, Canada en Rusland 
blusvliegtuigen gaan bouwen en gebrui-
ken. Voor het blusvliegtuig stonden de 

watervliegtuigen model 
die indertijd nog veelvuldig 
werden gebruikt. 

Vuurvertrager
Het doel van blusvliegtuigen 
is niet alleen om een brand rechtstreeks 
te doven door er een enorme puts water 
op te gooien. Het is zeker zo belangrijk 
om de vuurzee als het ware in te dam-
men en de snelheid waarmee het vuur 
voortraast zoveel mogelijk te vertragen. 

De grondtroepen van de brandweer 
krijgen dan meer tijd om hun werk te 
doen. Dat vertragen gebeurt met behulp 
van een mengsel van water en speciale 
chemicaliën. Vroeger werd daarvoor een 
borax-zoutoplossing gebruikt, maar die 
was zo giftig dat het middel vaak erger 
was dan de kwaal. Daarom is nu het 
aanzienlijk minder agressieve ammoni-
umsulfaat een veel gebruikte vuurver-
trager. Vaak wordt aan het mengsel een 
schep ferro-oxide toegevoegd. Dat zorgt 
voor de oranje-rode kleur van de wolk 
die uit het blusvliegtuig komt. 

Sécurité Civile
De “Sécurité Civile” is een staats-in-
stantie die valt onder het Ministerie van 
Binnenlandse zaken. Onder de directe 
verantwoordelijkheid van de Sécurité 
Civile vallen de blusvliegtuigen en hun 
piloten, momenteel 78 mannen en 2 
(!) vrouwen.  Bij grote branden wordt 
de Direction de la Securité civile (DSC) 
ingeschakeld als het nationale coördina-
tiecentrum. De lokale sapeurs-pompiers 
worden dan onder deze instantie geleid. 
De “Securité Civile” en de brandweer zijn 
ook verantwoordelijk voor ziekentrans-
port en hulp bieden in allerlei noodsitua-

ties. Frankrijk telt 40.000 sapeurs-pompiers, 
waaronder 32000 vrijwilligers. 400 Lokale 
vestigingen en maar liefst 97 verenigingen 
staan in dienst van de bevolking en worden 
ingezet bij calamiteiten. 

De Sécurité Civile stelt behalve 
blusvliegtuigen ook (30) “Dragon” 
reddingshelikopters ter beschik-
king aan zowel de lokale en regi-
onale brandweer als aan de politie 
en de eerstehulpverleners van de 
Service d’Aide Medicale d’Urgence 
(SAMU).
In totaal beschikt de Sécurité Ci-
vile op dit moment over 25 vlieg-
tuigen: 3 x Beechcraft, (10-1) x 
Tracker, 2 x Dash en 11 x Canadair. 
Hun basis is sinds 2017 het vlieg-
veld van Nîmes. Daarvoor was het 
Marignane bij Marseille, maar daar 
werd het te druk met vliegverkeer. 
In het zomerseizoen worden er 
wel vaker blusvliegtuigen tijdelijk 
elders gestationeerd op brand-

gevaarlijke plekken, zoals op Corsica en bij 
Cannes. Verschillende vliegvelden in Zuid-
Frankrijk, zoals die van Béziers en Perpignan, 
doen dienst als «pélicandrome» voor de 
blusvliegtuigen. Het betekent dat ze naast 
een startbaan reservoirs met brandvertrager 
en water hebben geplaatst, waar de Trackers 
en Dash-es in korte tijd kunnen bijtanken.

De Franse vliegende Sécurité Civile brand-
weerbrigade beschikt over vier typen vlieg-
tuigen:
Beechcraft 1900
Dit is een relatief klein verkenningstoestel 
met twee turboprop-motoren, een kruis-
snelheid van 500 km/uur, een actieradius 
van 1500 km. Een Amerikaans toestel dat in 
1982 voor het eerst het luchtruim koos, is 
geen blusmachine. Het wordt voornamelijk 

gebruikt voor verkenning en communica-
tie. Als b.v. een grote brand is uitgedoofd, 
zie je in de dagen daarna vaak nog een 
Beechcraft over de zwartgeblakerde vlakte 
vliegen om met behulp van zijn infrarood-
camera te zoeken naar eventueel onder-
gronds doorwoekerende vuurhaarden.

Tracker
Dit is een oorlogsveteraan, ook van Ameri-
kaanse makelij. Voor het eerst in pro-
ductie genomen in 1962, bedoeld voor de 
bestrijding van onderzeeboten. Het is een 
propeller bi-motorig vliegtuig met boven-
vleugels en een driewielig landingsgestel. 
Nederland heeft er verschillende sqadrons 
bij de MLD gehad. De Tracker heeft een 
bereik van 1600 km en een kruissnelheid 
van 400 km/uur. Hij wordt vooral ingezet 
als eerste, snelle brandblusser. Met de 
3 ton water of vertragende vloeistof die 

ze aan boord hebben proberen de Trac-
kers een aanwakkerend vuur te stoppen, 
voordat de grote broers in actie moeten 
komen. De Trackers zullen vanwege hun 
hoge leeftijd geleidelijk met pensioen wor-
den gestuurd.

Dash 8
Een van de grote broers van de Tracker is 
de Havilland Canada DHC-8, roepnaam 
Dash 8, een turboprop bi-motorig toestel 
geïntroduceerd in 1984 als passagiers-
vliegtuig. Het toestel staat bekend om zijn 
zeer goede start- en landingsprestaties. 
De Fransen gebruiken hun Dash-es in de 
winter vaak om mensen en materieel te 
vervoeren. In de zomer worden ze om-
gebouwd tot blusvliegtuig. Ze zijn dan in 
staat om 10 ton vertragende vloeistof te 
vervoeren. De Dash heeft een bereik van 
1800 km met een kruissnelheid van 600 
km/uur. De Trackers die uit dienst gaan 
zullen worden vervangen door de nieuwe 
Dash-M75, minstens even snel en multi-
functioneel als de Dash-8.

Canadair CL415
Het vlaggenschip van de vloot is 
de Canadair, vervaardigd door de 
Canadese firma Bombardier. De 
Canadair is een amfibisch vliegtuig 
dat om te landen en op te stijgen 
dus zowel een harde vliegveldbaan 
als willekeurig welk (voldoende 
groot) wateroppervlak kan ge-
bruiken. Het toestel heeft twee 
turbopropmotoren, een vliegbereik 
van 1400 km en een kruissnelheid 
van 350 km/uur. Er zijn altijd twee 
piloten aan boord, en er is ruimte 
voor 6100 liter water. De start en 
landing zijn relatief kort, circa 800 
m voor een start op land/water en 
ongeveer 670 m voor een landing.

Het grote voordeel van dit amfi-
bische vliegtuig is dat het water 
schept tijdens een lage vlucht over 
of op het water. Dit levert enorme 
tijdswinst op, vergeleken met an-
dere blusvliegtuigen die hun tanks 
op de grond moeten bijvullen. De 
Canadair kan gemiddeld in 12 se-
conden zijn volledige 6 ton water 
inladen over een afstand van ca 
1500 meter. De Tracker en de Dash 
8 kunnen wel in 3 of 10 seconden 
(voor resp. 3 en 10 ton water) hun 
lading vullen maar moeten nog 
landen en starten. Het maakt niet 
uit of het op een kalm binnenmeer 
gebeurt of op een golvende zee. 

Ook op de veel bevaren Rhône zijn er op 
9 plaatsen mogelijkheden om water te 
scheppen. We kunnen vaak formaties van 
3 à 4 Canadairs zien vliegen. Onder de 
“Noria Strategie” leidt het eerste vliegtuig 
zijn collega door alle fases heen. Drop-
pen, vliegen naar het dichtstbijzijnde 
water, waterscheppen en weer terug op de 
brandhaard. Daar worden ze door de lokale 
brandweercommandopost geleid.

Blusvliegtuig is geen lijntoestel
Het besturen van een blusvliegtuig is een 
kunst op zich. Niet iedere Ryanair-piloot, 
zeg maar, is meteen geschikt om een 
Canadair te vliegen. Je moet enkele 
tientallen meters boven de brandende 
boomkruinen in alle hitte en turbulentie 
je lading van 3, 6, 10 ton water lossen 
zonder een brandweerwagen, laat staan 
een brandweerman op de grond te raken. 
Vervolgens moet je de enorme opwaartse 
zwiep opvangen die je toestel krijgt, en 
als dat is gelukt in een lange scheervlucht 
meteen nieuw water gaan scheppen in zee, 
in een meer of op een vliegveld. 

De meeste van de piloten in dienst van 
de Sécurité Civile zijn dan ook voormalige 
piloten van de Franse luchtmacht, met de 
nodige vlieguren op hun conto en gewend 
om moeilijke toeren uit te halen met een 
vliegtuig.

En dan nog kan het mis gaan. Zoals helaas 
in 2018, toen een Tracker neerstortte 
tijdens een brand in de regio Générac in de 
Gard waarbij de piloot om het leven kwam. 
Ernstige ongelukken met blusvliegtuigen 
zijn de laatste jaren in Frankrijk gelukkig 
zeldzaam. We moeten al verder teruggaan 
tot 2005 voor een fataal ongeval. 
2005 was overigens wel een rampjaar 
voor de vliegende brandweer. Bij Calvi op 
Corsica stortte een Canadair neer, beide 
piloten kwamen om, en in hetzelfde jaar 
verongelukte een Tracker tijdens blus-
werkzaamheden in de Ardêche. Ook daarbij 
verloren de twee bemanningsleden het 
leven. Tijdens het bestrijden van een brand 
bij Sérignan (Hérault) ging het mis met 
een Trash Commander van de departe-
mentale brandweer. Het toestel stortte in 
zee, de Nederlandse piloot overleefde het 
ongeluk niet.  

De waterblusvliegtuigen zijn te zien in een 
museum in Biscarrosse (onder Bordeaux). 
Daar worden ook om de twee jaar vlieg-
shows georganiseerd. De eerstkomende 
was op 13 juni 2020 gepland, maar we we-
ten niet wat er gaat gebeuren in verband 
met de coronamaatregelen.

Musée de l’Hydraviation 
332 avenue Louis Breguet. 
40600 Biscarrosse. 
Tél: 05.58.78.00.65. 
E-mail: u.maurer@ville-biscarrosse.fr
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Hoe de Nederlandse taal essentieel 
kan zijn in een Frans ziekenhuis

Door Nanneke 
Marra-Coumou

Op 7 januari 2020 zit ik ‘s morgens al 
vroeg in de auto op weg naar het zieken-
huis Guy de Chauliac in Montpellier, en 
om precies zeven uur loop ik de kamer van 
Joris binnen op de afdeling neurochirurgie. 
Hij zit al op me te wachten en heeft zich 
net van top tot teen gedoucht met het 
desinfecterende middel Betadine. Hij draagt 
een wit hemd dat alle patiënten dragen als 
ze naar de operatiekamer gaan.

Joris is erg nerveus. Hij zal die dag aan een 
hersentumor geopereerd worden. 
Hij ziet bleek en vertelt me die nacht niet 
veel geslapen te hebben. Hij hoopt zo dat 
alles goed zal gaan. Met klem vraagt hij 
mij: ”Het is toch echt professor Duffau die 
me zal opereren?” Ik kan hem gelukkig van 
harte geruststellen omdat ik al verschil-
lende keren deze operaties heb bijgewoond. 
Ik begrijp zijn wens om door deze arts 
geopereerd te worden: Dr. Hugues Duffau 
heeft een internationale staat van dienst 
op het gebied van hersenchirurgie met 
een patiëntbewustzijnsfase. Hij heeft veel 
internationale prijzen gekregen voor zijn 
werk zoals de Herbert Olivecrona-
medaille uitgereikt in Stockholm in 2010. 

Deze prijs wordt ook wel de “Nobelprijs 
voor de neurochirurgie” genoemd. Hij 
heeft bovendien veel buitenlandse teams 
opgeleid om dezelfde techniek te kunnen 
toepassen in het belang van vele patiënten. 

Begin december heb ik Joris voor het eerst 
ontmoet. Joris is 28 jaar oud, heeft een 
prachtige baan en reist veel voor zijn werk. 
Hij maakt op mij een heel sympathieke 
indruk en is zeer open. Hij vertelt me vier 
jaar geleden te zijn geopereerd aan een 
hersentumor in Nederland maar dat hij 
sinds een paar maanden weer klachten 
heeft en bevestigd heeft gekregen wat hij 
al vreesde: de tumor is teruggekomen. Het 
ziekenhuis in Nederland stelt een nieuwe 
operatie voor, maar voordat Joris daar toe-
stemming voor geeft gaat hij op internet 
zoeken naar wat er voor methodes wereld-
wijd bestaan om zijn ziekte te bestrijden. 
Zo komt hij in Montpellier terecht waar de 
neurochirurg Hugues Duffau een revoluti-
onaire methode toepast. 

Deze arts voert openhersenoperaties uit, 
waar tijdens de operatie de patiënt wakker 
wordt gemaakt met het doel zoveel mo-
gelijk van de tumor te kunnen verwijderen 
zonder schadelijke gevolgen voor bijv. de 
spraak. Het is de bedoeling om tijdens 
de operatie met de patiënt te praten en 
samen met hem bepaalde oefeningen te 
doen. Deze methode spreekt Joris erg aan 
en hij maakt een afspraak. Joris ontmoet 
de arts voor de eerste keer in november 
2019. Ze kunnen goed met elkaar com-
municeren in het Engels, een taal die ze 
beiden prima beheersen. Na die voor Joris 
doorslaggevende ontmoeting vestigt hij 

zijn hoop op Hugues Duffau en besluit 
hij zijn lot in de handen van deze Franse 
dokter te leggen. 

Het secretariaat van het ziekenhuis neemt 
contact met mij op en vraagt me om 
tijdens de tweede ontmoeting van dokter 
Duffau en Joris aanwezig te zijn. Omdat de 
moedertaal van Joris de Nederlandse taal 
is, is het belangrijk dat er naast de logo-
pediste, die gewoonlijk aan deze operaties 
meewerkt, iemand anders assisteert die de 
Nederlandse taal perfect beheerst. 

De oefeningen die tijdens de operatie 
plaatsvinden, probeer ik tijdens die tweede 
ontmoeting al uit met Joris met behulp van 
een laptop. Allerlei eenvoudige plaatjes die 
getoond worden zoals een poes, een hond, 
een tafel en een stoel moet Joris benoe-
men. Ook moet hij proberen verbanden te 
leggen tussen meerdere afbeeldingen zoals 
een iglo en een Eskimo of bijvoorbeeld een 
vogel en een vogelhuisje. 
Uiteraard moet Joris ook langs de anes-
thesist: Het is fijn voor hem dat ik op dat 
moment aanwezig ben en kan vertalen. 

Op de dag van de operatie, steun ik Joris 
zoveel mogelijk en verzeker hem dat hij 
zich in de beste handen bevindt die hij zich 
maar kan bedenken. 
Ik heb dit soort operaties al meerdere 
keren bijgewoond en weet dus precies hoe 

alles zal gaan verlopen. Ik kan me zijn 
stress zo goed voorstellen. Terwijl ik me 
omkleed om de operatiekamer in te kun-
nen gaan met onder andere een overbloes, 
een masker en een hoofdkapje en ik mijn 
handen goed was, is Joris al in slaap ge-
bracht.

Ik ga in een hoekje van de operatiekamer 
zitten en kan zodoende observeren wat er 
gebeurt. Er zijn veel mensen in de opera-
tiekamer. Ieder heeft zijn eigen rol. 
Professor Duffau opereert samen met zijn 
assistent en hij geeft met zachte stem 
instructies aan de operatieverpleegkun-
dige. In een interview heb ik gelezen dat 
de professor voor elke interventie een 
paar meditatieoefeningen doet. Dat is te 
merken: er gaat een indrukwekkende rust 
van hem uit.

Op een gegeven moment geeft Hugues 
Duffau het sein dat de anesthesisten Joris 
wakker mogen maken. Ik bereid me ook 
voor op mijn rol. Joris ligt op zijn zij. Ik 
kan alleen zijn gezicht zien. De rest gaat 
schuil achter het operatiedoek. Hij is snel 
wakker en herkent me direct. De arts 
spreekt hem toe en zegt dat we kunnen 
beginnen met de oefeningen. Zittend op 
een krukje vlak naast Joris met een kleine 
laptop op mijn schoot laat ik de beelden 
zien die Joris moet benoemen. Tegelijker-
tijd moet hij zonder ophouden zijn arm 
bewegen. Bij de minste of geringste twijfel, 
slechte uitspraak of een vergissing van zijn 
kant signaleer ik dit direct! De neurochi-
rurg baseert zich op deze informatie om 
te bepalen hoe ver hij kan gaan met het 
wegnemen van de tumor.

“Poes”, “boot”, “klomp” “muis”: zonder 
ophouden gaan we door. Af en toe be-
moedigt de professor Joris als hij aan-
geeft zich zo moe te voelen en bijna niet 
verder te kunnen. Ruim een uur werken we 
samen zonder te stoppen. Op een gege-
ven moment blokkeert Joris; hij heeft hoe 
langer hoe meer moeite om de beelden te 
duiden en de woorden goed uit te spre-
ken. Professor Duffau geeft aan dat het 
genoeg is en hij complimenteert Joris. Hij 
is enthousiast en zegt dat hij geweldig 

Professor Hugues Duffau

Professor Hugues Duffau is geboren op 8 augustus 
1966 in Montauban.
In oktober 1992 behaalde hij een masterdiploma 
neurowetenschappen aan de universiteit in Parijs 
en in juni 1995 zijn medische graad en zijn di-
ploma Neurochirurg. Vervolgens was hij assistent 
Neurochirurgie bij Pitié-Salpêtrière. In 2006 werd 
hij benoemd tot hoogleraar Neurochirurgie.

Hugues Duffau is bekend doordat hij open hersen-
chirurgie uitvoert met een patiëntbewustzijnsfase, 
gericht op het verwijderen van hersentumoren 
met zo min mogelijk nawerkingen. Het doel is 
om tijdens de operatie met de patiënt te kunnen 
spreken om te bepalen wat de mogelijke gevolgen 
van de ingreep zijn in een specifiek hersengebied.

Professor Duffau leidt sinds 2007 de afdeling 
Neurochirurgie in het Universitair Ziekenhuis in 
Montpellier en heeft vele operaties gedaan met 
deze techniek. Mensen uit landen buiten Frankrijk 
laten zich door hem opereren waaronder patiën-
ten uit Nederland.

goed heeft meegewerkt. Hij heeft 
namelijk het maximum van de 
tumor kunnen weghalen. Joris mag 
weer in slaap gebracht worden. 
Net daarvoor kan ik hem nog een 
hart onder de riem steken en hem 
vertellen dat we prima teamwerk 
verricht hebben. Voordat ik de 
operatiekamer verlaat, bedankt de 
professor me hartelijk. “Uw hulp 
was heel belangrijk mevrouw!”

Begin april heb ik mailcontact 
met Joris. Het gaat erg goed met 
hem. Hij vertelt dat hij door een 
intensieve revalidatietherapie bijna 
zijn niveau van voor de opera-
tie heeft bereikt. Op 9 juni 2020 
komt hij terug naar Frankrijk voor 
een consult met de neurochirurg. 
Dan zullen wij ter controle nog één 
keer de oefeningen doen die we 
ook tijdens de operatie deden. 
Het was de vierde keer dat ik 
een Nederlandse patiënt mocht 
begeleiden voor, tijdens en na 
een hersenoperatie door Hugues 
Duffau. Dat ik dit mag doen vind 
ik bijzonder en het maakt mij blij 
omdat ik op deze manier iets kan 
betekenen voor mijn Nederlands-
talige medemens.

dakgoten en dakreparaties
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Geen idee in wat voor omstandigheden u 
deze column leest. Zitten we met z’n allen 
nog steeds klem? Het is begin mei en ik 
lees hoe mensen voor hun vakantieplan-
nen beginnen rond te struinen in Humor-
land, met exotische bestemmingen zoals 
het Bois de Balkonje, Chez Moi-centre, en 
Jardinesië. Het Plage-sur-Mère wordt deze 
zomer vast ook een populaire bestemming. 

Persoonlijk zoek ik mijn heil in Contem-
platie. Wat anders? Als je nu je zegenin-
gen niet weet te tellen, wanneer dan wel? 
Ik vóel me ook echt rijk, en doe grootse 
herontdekkingen. Vooral op weg met mijn 
boodschappenwagentje. “Mais c’est un truc 
pour les mamies!”, deed de groenteboer in 
het dorp enigszins smalend, toen ik daar 
voor het eerst binnenreed met mijn nieuwe 
tas-op-wieltjes, besteld via internet en 
geleverd door een norse, gehaaste koerier. 
Nu kan ik dus gewoon lopend aardappels 
en sinaasappels halen bij mon primeur, en 
verse worst bij slager Charly en knapperig 
brood bij het echtpaar Serrano. Ik wil de 
auto niet pakken in deze stille wereld en 
heb ook geen zin meer in zeulen met die 
zware tassen aan m’n dunne polsen. 
Jammer dan voor mijn image als oogt-
nog-best-wel-jeugdig.

Weer een menselijke horde genomen.   
Ook gooi ik zo nu en dan de rugzak om en 
neem ik de route door bos en dal naar een 
biologisch winkeltje vlak bij het bedrijfs-
terrein. Zeg Mondkapje waar ga je henen? 
Ik heb me heilig voorgenomen ook hier 
ongemotoriseerd naar toe te blijven gaan. 
Het is heen en weer een dik uur lopen, met 

Door 
Renate van der Bas

Confinement, 
ook best fijn

onderweg een en al avontuur. Myste-
rieuze donkere zijpaden, een vermoe-
den van stier, een ingestort bruggetje 
- Italiaanse toestanden! -  midden op 
het pad een dierlijke en sierlijke drol 
als teken dat ik hier niet alleen ben. In 
de berm gratis tijm, bedwelmend zoete 
vlier, kersen en vijgen in de maak. 
En dan thuiskomen langs een pad vol 
scilla peruviana en irissen, met in de 
tas wijn van dichtbij, peultjes, peter-
selie, eendenpoten en eerlijk brood.

Werkelijk, wat wil een mens nog meer.
Al lopend in mijn grote kleine we-
reld moet ik geregeld denken aan een 
tentoonstelling die hier een paar jaar 
terug was te zien. Lokale fotografen 
hadden eenvoudige boerenmensen van 
tachtig- en negentig-plus opgezocht 
voor een portret en een paar vragen. 
Waar en wanneer bent u geboren, wat 
is de verste plaats die u ooit heeft 
bezocht, welke gebeurtenis was voor u 
heel belangrijk, wat mist u van vroeger; 
dat werk. Ik herinner me antwoorden 
als: “Ik heb een keer Toulouse bezocht, 
maar zo’n stad, nee da’s niets voor 
mij.” En: “Dat we waterleiding kregen 
in het dorp, och wat maakte dat ons 
leven lichter.” Een grijsaard noemde 
een nieuwe rode tractor, waar hij nog 
steeds wel eens van droomde. 

Maar het ontroerendst waren de herin-
neringen aan de dorpsfeesten. Het 
karige bestaan van deze harde werkers 
kende ieder jaar een paar lichtpuntjes: 
les fêtes locales in de buurt! De mooie 
jurk aan, het haar gekapt! Een kans op 
een dans! Eindelijk luchtigheid. Meerdere 
oude mensen vertelden hoe ze soms twee 
of drie uur moesten lopen, maar dan was 
het ook bal. De mooiste avonden van het 
jaar. “Daar ontmoette ik mijn Jean, hij kon 
zo goed dansen, het was het gelukkigste 

moment van mijn leven.”
Ik kan me er zoveel meer bij voorstellen 
nu, bij dit verlangen naar het grote geluk 
om simpelweg te kunnen dansen onder de 
platanen, met een man in je armen en een 
strik in je haar. 

Verkoop van verse groene,  in de 
dop en gekraakte amandelen

Ard Rademaker en 
Pauline Datema

Mas La Rigole
66600 Salses le Chateau

amandes.med@orange.fr
06 73 15 63 85  of  06 40 69 68 46
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Waarschijnlijk net als de meesten van jullie 
heb ik altijd gedacht dat de Caesar salad 
genoemd was naar Julius Caesar. Niks is 
minder waar, het gerecht komt uit Mexico. 
Hotel-, en restauranteigenaar Caesar Car-
dini (1896-1956) en zijn chef-kok waren 
wél beiden van Italiaanse origine. De sala-
de is ontstaan op een druk moment in het 
restaurant en de chef niet meer ingredi-
enten had dan onderstaande. De grap was 
dat dit geïmproviseerde gerecht zo goed 
beviel, dat er steeds weer vraag naar was. 
Meneer Caesar zette het gerecht als een 
goede marketeer onmiddellijk op de kaart 
onder zijn eigen naam. Deze frisse zomerse 
salade is heerlijk als bij- of lunchgerecht, 
maar kan ook, zonder croutons en in kleine 

Caesar 
salad

Door Nienke
ten Hoor-Aukema

hoeveelheden, als voorafje dienen.
Ingrediënten voor 4 pers.
Bindsla (Romana of ijsbergsla), croutons, 
knoflook, mosterd, Parmezaanse kaas, 
1 gekookt ei, Worcestersaus, olijfolie en 
citroensap.

Bereiding
Bak dobbelsteentjes brood in olijfolie 
tot knapperige croutons. Voeg eventueel 
zout en tijm toe naar smaak. Was de sla 
en leg enkele mooie bladen op een bord. 
Maak een vinaigrette van olie, mosterd, 

citroensap, knoflook en een paar drup-
peltjes Worcestersaus. Leg plakjes ei op 
de slablaadjes en garneer de salade met 
plakjes kaas.
Fantasierijke koks, of als niet exact alle 
bovengenoemde ingrediënten voorhanden 
zijn, kunnen ook onderstaande ingrediën-
ten gebruiken: mosterd, avocado, tomaat, 
stukjes spek, ansjovis, kipfilet, feta.

Om het mezelf gemakkelijk te maken 
neem ik altijd mayonaise (al dan niet zelf 
gemaakt), roer hier fijngesneden ansjovis 
doorheen, voeg een beetje citroensap toe 
en meng dit door de sla. Enkele plakjes 
Parmezaanse kaas erop en klaar is Kees als 
bijgerecht. Als lunchgerecht voeg ik ge-
bakken kip of kalkoenreepjes toe, sesam-
zaadjes en wat gekneusde blaadjes rucola.
Hoewel ik niet dol ben op croutons, zal 
wel beroepsdeformatie zijn, geven ze wel 
aan het gerecht iets extra knapperigs. Mijn 
gasten moeten het doen met geroosterd 
brood.

Bon Appétit - info@uwdietist.eu

Huisarrest is alleen voor politieke ge-
vangenen dacht ik. De meesten van 
hen, voornamelijk mannen, hadden nog 
bediendes die de deur uit moesten om 
voor hun meester de duurste whisky’s te 
kopen. Stiekem werden via de achterdeur 
kleine orkestjes en aantrekkelijke vrouwen 
naar binnen gesmokkeld. Eenzaamheid; 
beperkt. 

Iedere opgeslotene reageert anders. Tip: 
neem de tijd om te dromen.

Ik droom ervan om, voordat het niet meer 
mogelijk zal zijn vanwege vliegschaamte, 4 
dagen  naar Argentinië te gaan om slechts 
2 uur te genieten van de tango. 

Blijf 
dromen

Door 
Hans van der Bij

Ik wil het gevoel hebben van op een ter-
rasje zitten waar de lokale dansers komen. 
Zij laten hun vrienden zien dat ze mooi 
zijn, woest aantrekkelijk ondanks de be-
ginnende rimpels. 

Passie, aantrekkingskracht en het ritme, 
de opzwepende muziek die de dansparen 
uiteindelijk naar het hoogtepunt brengt. Ze 
kennen als geen ander de opbouw van hun 
verleidelijke voordracht. Ze weten wat van 
hen verwacht wordt, sensuele bewegelijk-
heid in de zuiverste vorm. De middagzon 
streelt hun kleding, veelal zwart met rode 
accenten of net andersom. De muziek is 
staccato, de aanslagen zijn stokoud en 
beproefd. Dat maakt het betoverend. Je 
weet wat er komt. Daar wacht je op. Het is 
de kracht van herhaling. De aanzet van de 
eerste akkoorden en het invallen met de 
eerste passen. Deze combinatie beïnvloedt 
je hartslag en je ademhaling. Je gaat er 
eens goed voor zitten op de oude terras-
stoelen en neemt een slokje.

Dit alles schrijf ik vanaf mijn bureaustoel 
terwijl ik luister naar de goddelijke tango-
klanken via YouTube. Ik ben weer geland. 
De beide voeten op de grond. Het was 
maar een droomwens.
‘Het eten is klaar dus laat het niet verpie-
teren’ roept mijn vrouw. ‘Ik kom schat’.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

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

Op 16 maart kondigt president Emmanuel 
Macron het confinement voor onbepaalde 
tijd aan om de verspreiding van le corona 
virus tegen te gaan. Sindsdien gebruiken 
we het woord confinement en het daar-
van afgeleide déconfinement, bijna dage-
lijks. Confinement komt uit het Latijn, van 
“confinis”, samengesteld uit “con” (gelijk, 
samen) en “finis” (grens, einde). Les 
confins du pays waren ooit de regio’s langs 
de grens, de uithoeken (waar nu in 
Frankrijk de kerncentrales staan). 
Het werkwoord confiner beteken-
de toen “naar een ver weggele-
gen plek sturen, wegstoppen”. 
Het beroemdste confinement uit 
de geschiedenis is wel die van 
Napoleon in 1815 op Sint-Helena, 
dat kleine vulkanische Britse 
eilandje midden in de zuidelijke 
Atlantische Oceaan. Hij stierf er, 
volgend jaar 200 jaar geleden. In 
de huidige context worden we echter 
niet naar een afgelegen plek gestuurd, 
maar naar huis en dat voor, toen nog, 
onbepaalde tijd. Gelukkig komt daar 
zeven weken later een eind aan, het 
déconfinement. 

Er wordt wel beweerd dat dit woord 
een neologisme is dat premier 
Edouard Philippe op 1 april voor het 
eerst gebruikte. De Académie Française 
helpt ons uit de droom. Déconfiner staat in 
het Dictionnaire orateur François-Latin-
Aleman uit 1688 in de uitdrukking décon-
finer les ennemis in de betekenis van “de 
vijand buiten de grenzen terugdringen”. Op 
4 mei j.l. betekent het déconfinement dat 
we eindelijk weer vrij het huis uit kunnen 
zonder attestation de déplacement déroga-
toire, waarop je een van de voorgedrukte, 
officieel geldige, redenen moest aankrui-
sen voordat je je woning verliet.

Door
Rose-Line Lentjes

Wegwijs in de  
coronataal 

Aanleiding voor het confinement is de 
verspreiding van het coronavirus en de 
pandemie van COVID-19 dientengevolge. 
COVID is een acroniem, een woord dat 
samengesteld is uit de eerste letters van 
andere woorden, in dit geval “Corona Virus 
Disease”. Tot ergernis van de Académie 
Française wordt algemeen over le COVID 
gesproken. Vanwaar deze ergernis? 
Acroniemen zijn in het Frans mannelijk als 

 

het kernwoord mannelijk is, zoals le CIO 
(le Comité International Olympique) en 
vrouwelijk als het kernwoord vrouwelijk is 
bijvoorbeeld la SNCF (la Société nationale 
des chemins de fer français). Datzelfde 
geldt voor buitenlandse acroniemen en 
dus is het le FBI (le bureau fédéral) en la 
CIA (l’agence (f) centrale). En dus moet 
het la COVID zijn, want het is immers une 
maladie. Hoe komt het dat le COVID zo is 
ingeburgerd? De oorsprong van de fout 

zit hem erin dat oorspronkelijk over het 
Corona Virus gesproken werd, le Virus 
Corona. Gaandeweg is er een naamsver-
wisseling ontstaan met COVID-19 dat per 
abuis mannelijk is gebleven. De vraag is of 
dat nog terug te draaien valt!

Een andere uitdrukking die in het corona-
tijdperk veel gebruikt wordt is la distan-
ciation sociale, de letterlijke, ongelukkige 
vertaling van het Engelse “social distan-
cing”. Het doet denken aan de culturele 
segregatie, de sociale apartheid uit de tijd 
van Emile Zola toen sociale klassen naast 
elkaar en van elkaar gescheiden voorkwa-
men. Dat is niet de huidige betekenis. Juis-
ter is om van respect des distances de sécurité 
te spreken als onderdeel van les gestes 
barrières zoals het wassen van de handen, 
het niezen en hoesten in de elleboog. La 
bise is voorlopig (?) uit den boze, evenals 
een hand geven. Wellicht dat we elkaar 
voortaan, zoals in veel Aziatische landen 
en bij yoga, met een Namasté gaan be-
groeten, met de handpalmen tegen elkaar 
en een licht buiginkje, op veilige afstand 
natuurlijk. 
  Het zal wel even wennen zijn!

Ik wil nog even stilstaan bij een laatste 
uitdrukking uit het confinement: un produit 
de première nécessité. De aanschaf ervan is 
een van de geldige redenen om je huis uit 
te mogen. In Frankrijk vallen sigaretten en 
krasloten in deze categorie. Boeken niet …
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Van de redactie
Tijdens het maken van dit NieuwsNed nummer constateer ik 
dat veel stukken coronagerelateerd zijn. Het kan ook bijna niet 
anders. Een echt tijdsbeeld in ons blad.
Waar u ook opgesloten was, het was een benauwende tijd. In-
middels is er wat meer bewegingsvrijheid, alhoewel dat niet voor 
iedereen geldt. Grensoverschrijdend verkeer is tot nu toe lastig, 
dus veel van onze leden die in België en Nederland wonen zullen 
we hoogstwaarschijnlijk dit jaar gaan missen. Intussen droom ik 
van een NVLR 1,5 m feest wanneer alles weer veilig is. Voor ons 
allen is een ding zeker; de zon is er altijd. Geniet er deze zomer 
optimaal van.

Deze NieuwsNed, nr. 103 is alweer het dertiende nummer dat wij 
maakten. Elke keer is het weer een uitdaging om met vrijwilli-
gers van de NVLR een aantrekkelijk blad te maken. Tot voor kort 
deden we de redactie met 4 leden. Met veel plezier werkten we 
samen en had iedereen zijn eigen expertise. De een voelde zich 
meer thuis op het gebied van taal en tekst, de ander meer op het 
creatieve. Zo had ieder zijn eigen taak. Onlangs gaf Rose-Line 
Lentjes te kennen haar redactiewerkzaamheden te willen be-
eindigen. Het beoordelen en verbeteren van teksten zal nu door 
Nienke Aukema en Annette van der Bij worden gedaan. Rose-
Line blijft wel als schrijfster actief, dat is fijn. Rose-Line, bedankt 
voor de jarenlange prettige samenwerking. 

Hans van der Bij.     

Waardeer het, Repareer het
In september 2019 lanceert de Stichting Ideële Reclame (SIRE) de 
campagne “Waardeer het, Repareer het”. Volgens een persbericht 
is voor het merendeel van de Nederlanders de keuze tussen ver-
vanging en reparatie van een kapot product een geldkwestie.
6 van de 10 mensen laten de keuze afhangen van de prijs van de 
reparatie. Ruim de helft van de Nederlanders zou pas bij een ver-
vangingswaarde vanaf € 100 overgaan tot reparatie van bepaalde 
producten. SIRE verwondert zich daarover: “Dat de helft hiervoor 
kiest is vreemd, aangezien bijna zes op de tien Nederlanders 
aangeven het zonde te vinden kapotte producten weg te gooien.” 
SIRE hoopt dankzij de campagne meer mensen te motiveren 
om hun kapotte artikelen te repareren door mensen bewust te 
maken van de waarde van hun spullen want “… zo gooien we 
waardevolle dingen onnodig weg, terwijl je deze veel langer kunt 

gebruiken als je ze repareert” aldus Lucy van der Helm, directeur 
van SIRE.
Deze campagne inspireerde me om mijn 6 jaar oude mini Bose-
luidspreker nieuw leven in te blazen. De batterij, het grootste 
onderdeel in de speaker, moest steeds vaker worden opgela-
den, wat normaal is na zo’n 1800 keer. Ik ben gaan zoeken op 
YouTube of ik zelf de batterij kon vervangen. Het vernieuwen en 
plaatsen van de Lithium-ion batterij was een fluitje van een cent 
en kostte me € 26,67 bij KingSener Official Store. Niet alleen 
veel voldoening, maar ook een besparing van € 130!
Consumentenonderzoek van de TU Delft heeft aangetoond “…
als je eenmaal iets succesvol hebt gerepareerd, is de kans groter 
dat je de volgende keer weer een schroevendraaier of lijmpistool 
pakt.” 
Morgen toch eens kijken of ik dat wieltje van mijn rolkoffer weer 
in het gareel kan krijgen!    HvdB

Tip Ruitenwissers houden niet van hete autoramen. Meestal 
kun je de ruitenwissers rechtop zetten. Kan dat niet doe er dan 
een kurk onder, als je die bij de hand hebt. Bij klassieke auto’s 
moet je de kurken wel weghalen als het gaat regenen. De kans 
bestaat anders dat er bij het aanzetten van de ruitenwissers 
een zekering doorbrandt vanwege de weerstand. 

DeepL Translator
De DeepL Translator is een vertaalservice 
die in augustus 2017 werd gelanceerd. 
De berichten in de pers zijn positief en zelf beweren ze dat 
hun vertalingen nauwkeuriger zijn dan Google Translate. Er is 
echter nog geen onafhankelijk onderzoek verricht dat beide 
systemen met elkaar vergelijkt.
Niet tevreden over het resultaat met Google Translate? 
Probeer DeepL Translator eens!

In een tuinslang blijft stilstaand water achter. De zon warmt dit 
water lekker op en zo wordt het een ideale broedplaats voor de 
legionellabacterie. Deze waarschuwing geeft het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als je besmette waternevel 
inademt, kun je heel ziek worden. 

Wie onder de sproeikop in zijn tuin wil gaan staan, kan het water 
dus beter eerst even door laten lopen. Voor spelen onder de tuin-
sproeier geldt hetzelfde advies. 

Legionella, ook bekend als veteranenziekte, is een infectieziekte. 
Besmette patiënten voelen zich grieperig, krijgen koorts, 
hoofdpijn en spierpijn. De infectie is goed te behandelen met 
antibiotica, maar zonder behandeling kan de aandoening dodelijk 

zijn. Jaarlijks 
lopen honder-
den mensen het 
op. “Legionella 
is geen typisch 
zomerprobleem. 
De bacterie kan 
zich in elke lei-
ding met stilstaand water tussen de 20 en 65 graden Celsius ont-
wikkelen. In de zomer kunnen mensen er wel gemakkelijker mee 
in aanraking komen”, aldus een woordvoerder van het RIVM. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in vakantiehuisjes. “Altijd even alle kranen 
opendraaien, dan spoelen meteen ook schadelijke metaaldeeltjes 
uit de leidingen weg” zo luidt het advies.

RIVM waarschuwt voor legionella in tuinslang

Boekverslag De 
Fruitplukkers
Het is de tweede, deels 
autobiografische roman 
van Catherine Poulain. Zij 
werkte als fruitplukster in 
de Provence en in de Alpen. 
Poulain schetst treffend het 
rauwe, armetierige trek-
kersbestaan van seizoenar-
beiders in hun erbarmelijke verblijfplaat-
sen. Zodra de ene klus erop zit reist het 
circus door. 
Het verhaal speelt aan het einde van de 
vorige eeuw in de tijd van de kernramp bij 
Tsjernobyl. Het zijn de dagen waarin aids 
zijn vernietigende effect krijgt, ook onder 
de fruitplukkers.
Het frêle, schichtige, ogenschijnlijk onbe-
vreesde roodharige hertje is de ongrijpbare 
34-jarige Duitse Rosalinde. Zij breekt met 
haar verleden en kiest bewust voor een 
leven aan de rand van de maatschap-
pij, in de natuur. Zij zoekt vrijheid, weg 
van het reguliere leven. Die vrijheid is 
betrekkelijk, omdat zij afhankelijk is van 

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

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

Nedje
Leden kunnen 1 keer per jaar een 
gratis Nedje plaatsen. Voorwaarde is 
dat betaalde Nedjes voorgaan en dat 
alle tekst in één kolom past. Wilt u 
4 x per jaar een “Nedje” plaatsen van 
max 35 woorden, stuur dan uw tekst 
naar sponsoring@nvlr.eu. 
Kosten €18,- voor leden. €24,- voor 
niet-leden.

Nu velen ondanks een voorzichtig deconfi-
nement toch nog alleen thuis zitten te le-
zen is het wellicht een idee om een digitale 
leesclub starten. 
Het gaat om boeken die vanuit het Frans 
in het Nederlands vertaald zijn. 

Het volgende is het idee: N. bijt de spits 
af en leest De Fruitplukkers van Catherine 
Poulain. Zij bespreekt het werk in ongeveer 
300 woorden, vertelt iets over de auteur 
en stuurt dit door aan de deelnemers. 
Daarna geeft N de pen door aan X die een 
nieuwe titel voorstelt. X verzorgt na 6 we-
ken het verslag voor NieuwsNed en geeft 
de pen door aan Y die weer een nieuw boek 
kiest.

Informatie over nieuwe Frans-Nederlandse 
vertalingen zijn op internet te vinden. 
www.hebban.nl 
www.allesoverboekenenschrijvers.nl/bes-
te-franse-romans/

Als het idee je aanspreekt kun je je aan-
melden via: n.m.aukema@gmail.com

Frans-Nederlandse 
digitale leesclub

Door Nienke
ten Hoor-Aukema

de welwillendheid van 
de opdrachtgevers. De 
werkomstandigheden 
zijn bepaald niet volgens 
Cao-afspraken en de 
behandeling van de 
seizoenarbeiders door 
arrogante bazen en hun 
kinderen is denigrerend 
en respectloos. Vrouwen 
zorgen in dit soort man-
nengemeenschappen 
voor commotie tijdens 
het werk en daarna in de 
kroeg, maar nergens zijn 
ze veilig en het weinige 
geluk dat op hun pad 
komt is vluchtig. Zo 
vergaat het Rosalinde 

met Ahmed, die zonder papieren altijd op 
de vlucht is. Ahmed noemt haar het meisje 
met het witte hart (Franse titel: Le coeur 
blanc).

De wereld van de arbeidsmigranten is ook 
nu nog misselijkmakend wreed. Alleen de 
flexibelen van geest overleven, anderen 
raken aan de drugs, drank of gaan aan 
heimwee of aids ten onder. Dit soort boe-
ken draagt bij aan de bewustwording van 
de nog steeds bestaande maatschappelijke 
misstanden.

Graag geef ik nu de pen door aan 
Rose-Line Lentjes. Succes.

Een podcast is een soort radioprogramma dat je overal en altijd 
kunt beluisteren mits je bereik of wifi hebt. Met of zonder 
oordopjes of koptelefoon kun je lekker naar je favoriete muziek 
of onderwerp luisteren op je smartphone, PC/laptop, tablet of 
smart TV. De onderwerpen variëren van sport, techniek, muziek, 
boeken, luisterverhalen tot nieuws en achtergronden. 
Voor elk wat wils en gratis.

Download apps als NPOradio, Spotify, Apple podcast, Google 
podcast of ITunes. Via het vergrootglaasje (rechercher) kom 

je dan op hele lijsten onderwerpen en playlists.
Zelf heb ik Spotify op mijn smartphone gedownload en luister op 
het ogenblik naar een serie van het Belgisch Radiostation Klara 
over de Zonnekoning, ingesproken door Johan Op De Beeck. Vele 
uren luisterplezier, waar en wanneer het mij uitkomt. Rond Pa-
sen heb ik geluisterd naar een uitleg van de Mattheuspassion van 
NPO Radio 4/KRO-NCRV. Er zijn podcasts van de Universiteit van 
Nederland over allerlei onderwerpen.

Probeer maar eens! Je weet niet wat je mist!

Wat is een podcast en wat heb je eraan?
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Door 
Rob van Schijndel

Het was een  
bijzondere tijd!

De maanden februari, maart, april en mei 
waren dit jaar weer bijzonder. En daar 
weet u natuurlijk alles van. Zoveel mo-
gelijk informatie verzamelend, met name 
op internet, om zo goed mogelijk uit deze 
periode te komen. De diverse deskundi-
gen op forums die elkaar tegenspreken. Ik 
heb een aantal van u ook weer door deze 
periode geholpen. 
Uiteindelijk weten we eind juli wat de defi-
nitieve schade is geweest.

U zult begrijpen dat ik het over de Franse 
aangifteperiode heb en de Franse aanslag 
die eind juli in de bus komt. Om ervoor 
te zorgen dat de aanslag het volgend jaar 
in juli ook weer gaat meevallen, heeft de 
Franse overheid de Franse belastingtarie-
ven per 1 januari 2020 verlaagd. Maar zelf 
kunt u de aanslag ook beperken. 

Giften aan goede doelen
De giften aan erkende goede doelen, die 
mensen in moeilijkheden helpen, leveren 
een belastingkorting van 75% van de gift. 
Het maximale bedrag van de gift is € 552 
in 2020. U schenkt dus bijvoorbeeld € 552 
aan Unicef en u betaalt hierdoor € 414 
minder belasting. 
De daadwerkelijke kosten van de gift zijn 
derhalve slechts € 552 - € 414 = € 138. 
Als u geen belasting bent verschuldigd, 
krijgt u geen geld terug. Het is een ¨réduc-
tion d’impôt¨ en niet een ¨credit d’impôt¨.
Schenkt u meer dan € 552, dan levert het 
restant een belastingkorting op van 66% 
van dat meerdere. Dat percentage geldt 

ook voor erkende goede doelen op andere 
gebieden. 
Maximaal 20% van het belastbaar in-
komen wordt in aanmerking genomen. 
Schenkt u meer dan de 20%, dan schuift 
het meerdere van de gift door naar vol-
gende jaren.

De jaarlijkse bijdrage aan de brandweer 
(voor de kalender) kwalificeert niet als 
een erkend goed doel. De Franse erkende 
goede doelen leveren ook jaarlijks een ver-
klaring waarop het ontvangen/geschonken 
bedrag staat. Bewaar deze verklaring/at-
testation goed. 
Overigens levert een schenking niet alleen 
een belastingvoordeel op, maar kan het 
goede doel ook goed werk verrichten!

De werkster/tuinman
Of de werker/tuinvrouw natuurlijk. Er zijn 
21 dienstverleningen die in aanmerking 
komen voor een credit d’impôt. Dat gaat om 
activiteiten die op het woonadres geleverd 
moeten worden. 

De belangrijkste voor de lezers van 
NieuwsNed is waarschijnlijk de werkster. 
Via de Urssaf / CESU kan de werkster een-
voudig worden aangemeld (u wordt dan 
werkgever). Maandelijks betaalt u de uren 
uit aan de werkster (en via de maandelijkse 
declaratie betaalt u ook sociale lasten aan 
de Urssaf). Dat klinkt ingewikkeld, maar 
het is heel eenvoudig en de werkster heeft 
meestal meerdere adressen en daardoor 
ook ervaring met het stelsel. 

U krijgt 50% van de kosten (uurloon + so-
ciale lasten) jaarlijks terug via de aangifte 
inkomstenbelasting.

Aangezien het hier om een credit d’impôt 
gaat, is het niet noodzakelijk om daadwer-
kelijk belasting te betalen. Betaalt u geen 
belasting vanwege een laag inkomen, dan 
krijgt u de 50% uitbetaald door de Franse 
overheid. 
www.cesu.urssaf.fr

Betaalt u bijvoorbeeld de werkster 15 euro 
netto per uur en werkt ze 10 uur in de 
maand, dan bedraagt het nettoloon €150. 
De sociale werkgeverslasten bedragen 
€103,81. Totale kosten derhalve €253,81. 
De helft krijgt u terug via de aanslag 
inkomstenbelasting, waardoor de kosten 
slechts € 26,90 bedragen. Dus €12,69 per 
uur. 
Er schijnen ook enkele 70+ers te zijn onder 
de leden…. Die betalen minder sociale 
premies, waardoor de kosten voor hen 
€109,20 bedragen, dus €10,92 per uur. 

www.frankrijkemigratie.nl

Nieuwe leden stellen zich voor
Nol Bijvoet en Els Bijvoet-Smit

We zijn Amsterdammers van oorsprong, met veel Frankrijk in 
ons DNA. Frans bloed krijg je door vanaf je vroege jeugd naar 
Frankrijk te gaan. Eerst met je ouders, daarna met je vrienden 
en als je vrienden in Frankrijk gaan wonen heb jij reden om dat 
ook te doen. “Me too!” We vonden in de Franse streek, waar 
onze vrienden al woonden, een zeer aantrekkelijk oord; het 
Domaine de Caderonne in Espéraza, midden in het Katharenland 
van Zuidoost Frankrijk, dicht bij de Pyreneeën, op een heuvel 
aan de rivier de Aude in een historisch gebouw met prachtige 
appartementen. We verkochten ons huis, bij Amsterdam in de 
Vechtstreek, in Loenersloot, waar we 45 jaar woonden en 
kwamen naar Caderonne. Onze kinderen en kleinkinderen 
bereiken we dagelijks via het internet en ook reizen we af en 
toe naar Nederland om ze te zien. 
Natuurlijk, zij komen ook naar onze Franse stek om er te ge-
nieten van de mooie omgeving en alles wat Frankrijk te bieden 
heeft.

Nieuwe leden: 
Dhr./Mevr. Bijvoet, 11260 Espéraza

Dhr. H. Claessens, 11390 Brousses et Villaret

Mevr. A. Menger, 34700 Saint Privat

Afmeldingen:
Dhr. R. Le Coq

Mevr. C. Pech-Veldhof

Dhr./Mevr. Thiry

Dhr./Mevr. Widdershoven 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
NieuwsNed is een uitgave van de 

Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon / Cercle 

Pays-Bas Languedoc-Roussillon (vereniging zonder 

winstdoel / association sans but lucratif, loi 1/7/1901).

Aangesloten bij FANF, de federatie van 

Nederlandse verenigingen in Frankrijk.

NieuwsNed verschijnt vier maal per jaar  

in maart, juni, september en december.

Redactie 
Nienke ten Hoor, Annette van der Bij,
Hans van der Bij.  redactie@nvlr.eu

Tekstbijdragen in dit nummer van: 

Renate van der Bas, Hans van der Bij, Els Caylar,  

Nienke ten Hoor, Ann Israel, Rose-Line Lentjes, 

A en C Lubberts, Dorine van der Marel, Nanneke Marra,  

Mikel de Rooy, Rob van Schijndel, Henk Streefkerk, 

Michel Tettero, Pieter Vos, Albert Zweers

Foto’s van:

Robina Weermeijer (p 9), Benigno Hoyuela (p 10), 

Piron Guillaume unsplash (14), en Kenneth Mallia (p 18)

Opmaak: Katrine Høyer

Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Verzending: Hannie Heemskerk-v.d. Vaart

Website

Uitgebreide informatie over onze vereniging, de 

activiteiten en het leven in Frankrijk vindt u ook op 

onze website www.nvlr.eu.  

Redactie: Coby Daverveld, Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt 11x  per jaar  digitaal aan het eind van de 

maand (behalve in juli). 

Redactie: Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu 

 

Auteursrechten

De auteursrechten van de artikelen in NieuwsNed 

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

zusterverenigingen vrij om redactionele informatie over 

te nemen mits met vermelding van de initialen NVLR en 

het nummer van de betreffende uitgave.

Voorbehoud

De redactie streeft objectiviteit, juistheid en neutraliteit 

na. Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden 

artikelen niet of in gewijzigde vorm te plaatsen. Bestuur 

en redactie zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk 

voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie.

Het volgende nummer van
NieuwsNed (nr. 104) verschijnt in

september 2020
Uiterste inleverdatum voor kopij:

10 augustus 2020

CLIMELEC SERVICE
Claude Ferrer

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

T. 0467325899    gsm. 0620937340
climelecservice@orange.fr

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



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


