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Van de interim-
voorzitterDoor  

Louk Wendels  
Interim-Voorzittter

De wereld kraakt, knarst en piept. Eco-
nomieën scheuren en mensen worden uit 
elkaar gedreven door risico’s die ons alle-
maal kunnen treffen. En dan bedoel ik niet 
alleen het virus. Stel dat vaccinatie de weg 
vrij gaat maken voor het sociale leven, de 
economische gevolgen kunnen ons nog 
lang achtervolgen.

De NVLR wordt door de noodzakelijke 
maatregelen zwaar getroffen in een van 
onze doelstellingen: elkaar ontmoeten. 
Deelnemen aan onze door leden-vrijwilli-
gers georganiseerde activiteiten. 

Immers, door ontmoetingen ontstaan 
vriendschappen.  
Maar, voor de tweede keer dit jaar een 
confinement waardoor alle activiteiten 
weer zijn opgeschort. In ieder geval tot 
begin december, wanneer deze editie van 
NieuwsNed in uw brievenbus glijdt. En na 
begin december… afwachten maar. Zodra 
de Franse regering de maatregelen gaat 
versoepelen, zullen we opnieuw bekijken 
hoe de activiteiten weer kunnen worden 
opgestart en hierover in de maandelijkse 
nieuwsbrief (NB) berichten.
Laten we hopen dat zowel de Franse als de 

Uitsnede van de 
coverfoto
In de tijd van beperkin-
gen en donker nieuws 
werd ik blij van de tekst 
Joyeuses Fêtes die in 
de lucht hing boven de 
weg in Gabian, niet ver 
van ons huis. 

De zon scheen op de 
tekst. Nu met licht in 
de straten, vreugde-
volle feestdagen. 

HvdB. 

Nederlandse overheid de maatregelen zo-
danig kan verzachten dat u met vrienden 
en kennissen de kerstdagen en de jaarwis-
seling kunt vieren.
Tot slot: bij deze doe ik namens het 
bestuur een oproep aan u als lid van de 
NVLR. Door het aftreden van de voorzitter, 
afgelopen september, is er een vacature 
ontstaan. Als u de gedachte heeft of wel-
licht krijgt om u kandidaat te stellen als 
voorzitter van onze mooie vereniging, 
stuur dan een mailtje naar vanwoerkum-
neeltje@gmail.com. Onze secretaris neemt 
graag contact met u op. 
Rest mij af te sluiten met: wees voorzich-
tig en blijf gezond. Elke schaduw heeft ook 
een zonzijde.
Namens het bestuur wens ik u prettige 
kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en 
een gelukkig en vooral gezond 2021. 
On se reverra.

Louk Wendels

Aftreden voorzitter NVLR, 
Hans Mulder 

Op 22 september 2020 heeft het bestuur 
van de NVLR aan alle leden een e-mail 
gezonden waarin het aftreden van de 
voorzitter van de NVLR, Hans Mulder, be-
kend gemaakt is. Niet iedereen kende Hans 
persoonlijk, niet iedereen kende Hans als 
voorzitter. Aangetreden als interim-voor-
zitter voor één jaar gekozen door de leden 
op de ALV 2018 kon een volledig bestuur 
kort daarop gevormd worden.

Als voorzitter heeft Hans Mulder de doel-
stellingen van de NVLR altijd met overtui-
ging uitgedragen en waar nodig onder-
steund. Wij betreuren zijn aftreden maar 
respecteren zijn keuze.

Namens het bestuur, en de leden van de 
NVLR, Hans: dank je wel voor je inzet.

Afscheid van twee leden 
van de Activiteiten 
Commissie
De Activiteiten Commissie heeft met pijn 
in het hart afscheid genomen van Coby 
Daverveld. Coby heeft een heel lang verle-
den als lid van de Activiteiten Commissie.
Ze heeft heel veel jaren een niet aflatende 
energie en creativiteit gestopt in de Com-
missie. We danken haar daar van harte 
voor! We zullen haar missen. Eerder had-
den we al afscheid genomen van Coby als 
Sitemanager van de NVLR-website. 

Coby blijft vooralsnog wel de activiteiten 
voor de Cultuurgroep uitvoeren.

Ook hebben wij afscheid genomen van 
Maja van der Wee, als lid van de Acti-
viteiten Commissie. Maja maakte enige 
tijd ook de Nieuwsbrief en sinds kort was 
zij eveneens Sitemanager van de NVLR-
website. Maja heeft zich teruggetrokken 
om persoonlijke redenen, hetgeen we heel 
jammer vinden. Ook Maja danken wij van 
harte voor haar inzet en haar creativi-
teit. Maja zal nog wel twee keer per jaar 
de pétanque-wedstrijden voor de NVLR 
organiseren.

Marianne Lesquillier, 
voorzitter Activiteiten Commissie

Mededeling van de 
penningmeester i.v.m. de 
contributie 2021
Het bestuur heeft met toestemming van 
de leden besloten éénmalig de contribu-
tie te halveren. Door de Covid-19-crisis is 
een groot aantal activiteiten geannuleerd 
of niet georganiseerd en daarom is deze 
beslissing genomen.
Voor het jaar 2021 bedraagt de contributie 
voor bestaande leden:
voor duo-leden €27.50 (i.p.v. €55)
Voor een solo-lid € €17.50 (i.p.v. €35)
Voor nieuwe leden die zich in 2021 melden 
gelden de oorspronkelijke bedragen.
Er worden, ter besparing van extra kosten, 
geen aparte facturen meer verstuurd. Ook 
i.v.m. bankkosten liever geen cheques 
opsturen.
U wordt vriendelijk verzocht de contributie 
voor 15-01-21 over te maken op:
Iban: Fr76 1348 5008 0008 9114 2122 183 
t.n.v. Association NVLR, Caisse d’ Épargne 
te Olonzac.
Vergeet u s.v.p. niet uw lidmaatschaps-
nummer te vermelden. Dit nummer is 
vermeld bovenaan de adressticker op de 
enveloppe van NieuwsNed. Eventuele vra-
gen of opmerkingen kunt u mailen aan:  
streefkerknelleke.a@gmail.com
Nelleke Streefkerk-Stemerding
penningmeester NVLR
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AGENDA NVLR-activiteiten van januari t/m maart 2021
Alle genoemde activiteiten zijn in het kader van 
COVID-19 onder voorbehoud gepland. U ontvangt 
tijdig bericht via de Nieuwsbrief of en zo ja, welke 

activiteiten doorgang vinden. In dit bericht treft u dan 
t.z.t. ook de nadere invulling van een aantal activitei-
ten aan.

Woensdag 13 januari 10.00 uur 
Wandelen bij Oupia
Door haar boogvormige silhouet en de 
solitaire ligging is de berg La Serre d’Oupia 
een opvallende plek. Ooit was er om La 
Serre veel te doen. Er was sterk verzet te-
gen de komst van reusachtige windmolens; 
jagers, wijnboeren en wandelaars voorza-
gen de ondergang van een icoon van hun 
natuurerfgoed. 
Die betrokkenheid was écht, het paste 
helemaal in een eeuw oude traditie waar 
de commune van Oupia veel doet aan het 
in standhouden van de vele boomsoor-
ten. Het verrast niet, die molens zijn er 
gekomen en eerlijk gezegd lijkt het dat 
de ‘nieuwe tijd’ de natuur geenszins heeft 
aangetast. Boven op de berg lopen we 

ontspannen over een vlakke bosweg met 
ceders, cypressen en coniferen. Dan op een 
bord onder de krachtig draaiende wieken 
het interessante verhaal van de ‘nieuwe 
tijd’: “11 molens goed voor 22miljoen KwU 
stroom elk jaar, genoeg voor de totale 
behoefte van 9000 personen”.
Afstand: 6km; duur: 2u30; hoogteverschil 
205m. Moeilijkheidsgraad: gemiddeld. 
Goed begaanbare en deels stenige bos-

In memoriam
Hans de Graaf uit Mons la Trivalle, al heel lang lid van 
onze vereniging, is op maandag 2-11-20 overleden in 
zijn woonplaats Brielle. Hans was het afgelopen jaar 
ernstig ziek. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte 

met dit verlies. 

wegen en bospaden; het eerste uur 
geleidelijk stijgen, daarna vlak en 
afdalen. Een wandelstok kan van pas 
komen.
Verzamelen: 10h00, parkeren in 
Oupia bij het oorlogsmonument 
“A nos Morts”. Het monument ligt 
direct vóór de begraafplaats van 
Oupia. Vanuit ri. Olonzac komt u 
via de D168 Oupia binnen, op de 
T-kruising ra. naar de begraafplaats 
(bordjes).
Om 9h45 staat de koffie klaar.

Aanmelden en deelname lunch: 
uiterlijk 8 januari
Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 

drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr
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De rat
Door
Dorine van der 
Marel

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

Een van de fresco’s in Béziers

Het houtkacheltje brandt behaaglijk, de 
lampen zijn sfeervol gedimd en op de te-
levisie legt Lubach helder en humoristisch 
uit hoe de vork in de steel zit. Onderuit-
gezakt hang ik met echtgenoot en twee 
zoons op de bank te kijken als er plotseling 
een flinke dreun tegen de deur klinkt.

Een beetje herrie zijn we wel gewend bij 
deze deur, die onze knusse woonkamer 
met de hal van het huis verbindt, want 
tachtig keer per dag wil er een kat in of 
uit. Ergerlijk volhardend krabbelen ze dan 
met hun scherpe nageltjes onze ‘old white’ 
laklaag aan gort en miauwen daarbij met 
hartverscheurende uithalen. Wat we nu 
hoorden had meer weg van een kat die het 
wachten zo beu was, dat ze een aanloop 
heeft genomen en zich met de schouder 
tegen de deur heeft geworpen om bij ge-
brek aan een gewillige portier dan maar de 
deur met geweld in te beuken. 

Behoedzaam komen we allemaal overeind 
en echtgenoot duwt voorzichtig de deur 
open, klaar om de eerste de beste indrin-
ger die erachter staat knock-out te slaan. 
De indringer blijkt een rat die de knock-
outfase reeds lang voorbij is, hij ziet er 
althans behoorlijk dood uit. Mijn oudste 
zoon beweert echter dat ratten zich heel 
goed dood kunnen houden als overlevings-
strategie. Terwijl echtgenoot een plastic 

zak gaat zoeken hou ik dat 
beest dan ook scherp in de 
gaten. Twee katten ijsberen 
ondertussen opgewonden 
om de rat heen en strijden 
met elkaar om de eer van 
deze enorme vangst. Kat 
nummer drie doet van de 
zenuwen een grote stressplas tegen de 
bank en verspreidt daarmee een penetran-
te lucht in de woonkamer. De huiselijke 
sfeer van zonet is helemaal verdwenen.

De rat in het algemeen heeft een vrij 
slechte reputatie, vooral het verspreiden 
van ziektes doet hem weinig goed. Ik zou 
deze ‘rat-werp-actie’ van de katten tegen 
onze woonkamerdeur dus heel gemakkelijk 
als sinister voorteken kunnen opvatten, 
ontvankelijk als ik ben voor dit soort sym-
boliek. Maar daar wil ik toch niet aan. Dat 
spitsige brutale snoetje met dat halfopen 
bekje en die onooglijke knaagtandjes heeft 
iets heel aandoenlijks. Op internet vind ik 
gelukkig ook positieve betekenissen van de 
rat, zoals welvaart, succes en intelligentie, 
al weet ik niet zeker of dat voor dode rat-
ten ook opgaat. Het lijkt mij in ieder geval 
de meest wenselijke interpretatie. Ieder zo 
zijn eigen waarheid.

Als echtgenoot met het plastic zakje te-
rugkomt heb ik nog geen enkele beweging 
bij de rat waargenomen en ook als hij met 
de haardtang in het zakje wordt gewurmd 
blijft het een slap, bewegingsloos hoopje 
lijf. Dus óf hij neemt zijn schijndood wel 
heel erg serieus, óf het arme beestje heeft 
echt het leven gelaten. 

Maar nu? 
Buiten is het donker en koud, niemand 
heeft natuurlijk zin om op dit uur een 
begrafenis op te tuigen of, iets oneerbiedi-
ger, naar de afvalcontainers in het dorp te 

lopen. De pedaalemmer in de keuken lijkt 
ons ook een onsmakelijk idee. Echtge-
noot staat wat verloren met het gevulde 
plastic zakje in zijn hand en bedenkt dan 
het geniale plan om ons welvaartssymbool 
buiten, hoog aan de deurklink van de tuin-
deur te hangen, onder het motto: zorgen 
voor morgen.

De volgende dag heeft iedereen het druk 
en niemand denkt natuurlijk meer aan de 
provisorisch opgehangen zak met prooi. 
Maar de dag erna, als echtgenoot en mijn 
jongste zoon hun tassen hebben gepakt 
en op het punt staan richting Nederland te 
vertrekken voor een weekje bitterballen en 
zoute haring, schiet het mij opeens weer 
te binnen. Ik wil niet achterblijven met een 
rattenlijk aan mijn tuindeur en sta erop dat 
ze hem onderweg in de afvalbak mikken. 
En dus gaat echtgenoot braaf het zakje 
halen. Hij blijft behoorlijk lang weg. 

Als ze eindelijk vertrekken zwaaien mijn 
oudste zoon en ik ze beteuterd uit. Alle 
succesinterpretaties ten spijt, overvalt 
mij nu toch een beetje een ongemakkelijk 
gevoel.
Van de rat bleek geen spoor meer te be-
kennen.
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pvw@free.fr

Ondernemen in  
tijden van corona  II

Interview 
door Nienke
ten Hoor-Aukema

Waar de een in deze bizarre tijden van 
Corona moeite heeft om de eindjes aan 
elkaar te knopen en angstvallig het faillis-
sement af te wenden, heeft de ander het 
nog nooit zo druk gehad met aanvragen 
voor huizen in Frankrijk. Wij spraken met 
aankoopmakelaar Mikel de Rooij in Nîmes. 
Dat het bijzondere tijden zijn kun je wel 
stellen. Mensen krijgen geen of nauwelijks 
rente voor hun spaargeld, zitten veel thuis, 
dromen van het goede leven in la douce 
France en besluiten hun geld te beleggen 
in stenen. Het zijn niet alleen compatriot-
ten die zich op de tweede woningmarkt 
storten, ook fransen ontvluchten de 

extreem dure en drukke grote steden en 
zoeken de rust van de campagne. 

Voor het eerst in zijn Franse carrière moet 
Mikel de laatste tijd soms nee verkopen, 
omdat hij het te druk heeft. Hij kwam 
twintig jaar geleden naar Nîmes. Marseille 
was te mondain en te groot, Montpellier te 
druk, Béziers te klein en Nîmes had precies 
alles wat hij zocht, een middelgrote stad, 
goede huizenmarkt en betrekkelijk dicht 
bij de Middellandse Zee.

Hexagone Conseils, genoemd naar de zes-
hoek die Frankrijk vormt, is Mikels bedrijf 

dat zich voornamelijk richt 
op het aankopen van huizen, 
adviseren over juridische as-
pecten, taxeren, bouwkundige 
keuringen en Nederlanders 
helpt met bijvoorbeeld de con-
trole van het koopcontract.
Mikel is zelf bouwkundige en 
kijkt met een technische blik 
naar de niet altijd even goed 
onderhouden huizen, waar wel 
de hoofdprijs voor gevraagd 
wordt door de verkoopmake-
laar. De courtage van 5% van 
de verkoopsom wil bij som-
mige makelaars nog wel eens 
hoger uitvallen. Mocht je een 
huis willen verkopen dan kan 
dit wel via Mikel, maar een 
andere makelaar in zijn bedrijf 
La Residence zal zaken met je 
doen. Verkoop is een werkelijk 
Franse aangelegenheid.
Frankrijk heeft een heel ander 
systeem dan wij hebben. Men 
kent hier geen Funda-achtige 
website die het totale aan-
bod aan huizen toont. De 
reden is niet dat Frankrijk te 
groot hiervoor is of dat er te 

veel huizen te koop staan, maar het lukt 
de Franse makelaars eenvoudig niet hun 
markt doorzichtig te maken. De concur-
rentie en het wederzijds wantrouwen 
spelen hierin een grote rol. 

Van de Nederlanders die naar hier komen 
beheerst niet iedereen het Frans goed 
genoeg om zonder kleerscheuren een huis 
te kopen en een goed contract te sluiten. 
De taal kan een struikelblok zijn in de 
onderhandelingen en bovendien kent de 
Franse makelaardij een keur aan speci-
fieke uitdrukkingen zoals Le marché entre 
particuliers of wilt u uw huis via de PàP 
markt, of via een makelaar die u een Bon 
de visite aanbiedt. Om een huis te mogen 
aanbieden via de makelaar maar dat ook 
tegelijk op de PàP markt staat, word je 
een Mandat simple, un mandat exclusif of 
semi Exclusif door de makelaar aangebo-
den, zegt u maar wat u wenst. Aan-, en 
verkoop kan ook nog steeds via de notaris, 
die in het bezit blijft van de Minuit, de 
originele verkoopacte. Jij krijgt slechts een 
kopie. De notaris krijgt uiteraard net als 
in Nederland de frais de notaire. Hoewel 
dit lijkt op onze kosten koper is het toch 
weer een beetje anders, want 75% van dit 
bedrag is onroerend goed/winstbelasting 
en 25% is voor de notaris. Mocht je door 
de bomen het bos niet meer zien, dan is 
Mikel zeer zeker bereid je alles in helder 
Nederlands uit te leggen. Op de website 
www.hexagone-conseills.fr staat een zeer 
nuttig en informatief verhaal over hoe de 
Franse makelaardij werkt.

Hexagone Conseils is gevestigd aan rue 
Tédenat 5, 30900 Nîmes
T: +33 4 66 87 15 17. E: mikel@hcmail.fr
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De huissier (deurwaarder) speelt in Frank-
rijk een belangrijke rol bij de bewijsvoering, 
waar het gaat om vastlegging van feiten 
en omstandigheden. Waar we in Neder-
land aardig ver komen met het zelf maken 
van foto’s als bewijs van de toedracht van 
gebeurtenissen, kun je in Frankrijk maar 
beter een huissier laten komen. De verlei-
ding is groot te denken dat we met onze 
smartphone of IPhone toch ook keurig 
alles kunnen vastleggen qua datum en tijd. 
Of de Franse rechter daar ook zo gemak-
kelijk in meegaat, is de vraag. Het rechts-
systeem in Franrijk is nogal star.
Het belang van het inschakelen van een 
huissier, als er zich een gebeurtenis voor-
doet waardoor u schade lijdt die u wilt 
verhalen, laat zich illustreren door het 
volgende praktijkgeval.

Fam. X koopt van een kleine aannemer een 
perceel grond en laat hem daar een huis 
op bouwen. De Fam. woont daar een aantal 
jaren met veel genoegen. Op zekere dag 
wordt hun woongenot ernstig verstoord. 
Er is geen elektriciteit meer in huis. De 
zekeringen in de meterkast zijn allemaal 
in orde. Wat is er aan de hand? Al spoedig 
blijkt dat de Mairie vlakbij bezig is met 
graafwerkzaamheden en een elektrici-
teitskabel heeft stukgetrokken. Dat blijkt 
de kabel te zijn die naar hun huis loopt. 
Helaas het lijkt er niet op dat de Mairie 
het euvel verhelpt. Erger nog, de Mairie 
laat EDF/ENEDIS de stroomvoorziening 
afsluiten. Wat nu? Zonder elektriciteit, 
uitgerekend in de winterperiode. Beklag 
bij M. le Maire haalde niets uit. Ze moeten 
maar een nieuwe aansluiting aanvragen bij 

Door 
Pieter Vos

RECHT EN PRAKTIJK
Bewijsvoering bij schade

EDF/ENEDIS.   
De elektriciteitskabel was niet 
volgens voorschrift en niet 
op de juiste plaats 
ingegraven. De 
Mairie had geen 
andere keuze 
gehad dan 
de stroom 
te laten 
afsluiten. Het 
krijgen van 
een her-aan-
sluiting bleek 
nogal tijdrovend, er 
gingen enige maan-
den overheen. De grote vraag 
bleef echter of de extra kosten van deze 
heraansluiting zouden zijn te verhalen en 
zo ja, op wie?

In het rechtsdenken gaan we altijd eerst 
terug naar de basis: wie heeft de nutslei-
ding aangebracht? Wie was de opdracht-
gever? In dit geval: de aannemer. Dus de 
koop/aannemingsovereenkomst er maar 
op nagelezen. Is er een ‘décennale’ over-
eengekomen? Dit is het Franse begrip voor 
een 10-jarige garantie. Ja, die was er. Dan 
nu maar de aannemer aanspreken we-
gens een gebrek in de levering. Uiteraard 
liet de aannemer het op een rechtszaak 
aankomen. Dan komt het probleem: hoe 
bewijs je dat de kabel naar het huis fout is 
aangelegd? Het opnieuw navraag doen bij 
de Mairie bleek resultaat op te leveren. De 
Mairie had direct een huissier laten komen 
en die had uitgebreid foto’s gemaakt 
waar de kabel langsliep en hoe diep. Het 
bleek dat de kabel niet in het daarvoor 

kadastraal aangegeven gebied was 
gelegd en de diepte van 60 cm 

niet was gerespecteerd, die bleek 
maar 30 cm te zijn ge-

weest. Het kwam erop 
neer dat aannemer Z 

voor een shortcut 
had gekozen en 
niet de moeite had 
genomen de voor-
schriften in acht 
te nemen. Gelukkig 

was de Mairie bereid 
fotokopieën van het 

‘constat’ van de huissier 
te geven. Fam. X kon dus in 

het gerechtelijk geding een ijzersterk 
bewijs inbrengen. Zonder dit formeel harde 
bewijs was het lastig geworden voor de 
fam. X om (achteraf) te bewijzen dat de 
aanleg van de nutsvoorziening ondeugde-
lijk was.

Dit praktijkgeval geeft aan hoe belangrijk 
het is direct een huissier te laten komen bij 
kwestieuze aangelegenheden. Dat kost wat 
geld. Soms is hij echter niet eens zo duur. 
Er zijn gevallen dat het nog geen € 100,00 
kost, maar voor uitgebreide rapportage 
kan dat ook oplopen naar € 500,00 à 
€600,00. Het zal van de omstandigheden 
van het geval afhangen. Vooraf een devis 
vragen is verstandig. Afhankelijk van de 
hoogte van de schade zal dan overwogen 
kunnen worden of het zinvol is die kosten 
te maken. 

1. In het eerste jaar terug-
snoeien tot 1 stam

2. In het tweede jaar de 
onderste takken weg-
snoeien

3. Blijf de takken onder-
aan verwijderen naarmate 
de boom groeit en tot 
de gewenste boomvorm 
bereikt is.

4. Het eindproduct is een 
aardige boom-struik.

Van een struik een boom maken
De tekening laat een hortensia zien die in een aantal stappen 

getransformeerd wordt tot boom. Zelf koos ik een oleander. 
Ben benieuwd hoe dat er volgend jaar uit ziet. HvdB
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‘s Zondags loop ik graag even na 12u rich-
ting Pézènes-les-Mines. Op dat tijdstip 
zitten de jagers aan hun middagmaal dus 
stoor ik ze niet en loop ik minder gevaar. 
Net buiten ons dorp staan zeven borden 
over de historie van de houtskoolproductie. 

Ik wilde foto’s van de borden maken om 
een verhaal te schrijven over de charbon-
niers (houtskoolmakers) en ook over de 
familie van Margot die na de 2de wereld-
oorlog vanuit Italië naar Fos kwam. Het 
leven was bepaald geen rozengeur en ma-
neschijn. Ze woonden in het bos, in zelf-
gebouwde capitelles, hutjes van gestapelde 
natuurstenen, zonder stromend water om 
je behoorlijk te wassen. Margot en haar 
jongere zusje gingen, net als alle kinderen, 
naar school. Laatst hoorde ik een vrouw 
uit het dorp zeggen dat ze altijd naar rook 
stonken. Triest.

Eeuwenlang gebruikte men houtskool voor 
allerlei doeleinden, zoals voor smederijen, 
glasfabrieken en kalkovens maar ook als 
grondstof voor kanonskogels en zeep, 
als kunstmest, als conserveermiddel, als 
brandstof voor verwarming, koken en zelfs 
(in de 2e wereldoorlog) om (vracht)auto’s 
mee aan te drijven door de houtskool om 
te zetten in koolmonoxide, waterstof en 
methaan. De productie van houtskool nam 
een hoge vlucht door de industrialisatie en 
het ontstaan van grote bevolkingsconcen-
traties. Hout was niet meer (voldoende) 
voorradig rondom de fabriek of het huis en 
moest dus worden aangeleverd. 

Houtskool was lichter en minder volu-
mineus. In de 20de eeuw werd houtskool 
verdrongen door andere energiebronnen 
en werd houtskool in huishoudens voorna-
melijk nog gebruikt in kleine ovens of om 
gerechten te laten sudderen. Als na de 1ste 
wereldoorlog in de steden de huizen op het 
gas worden aangesloten, daalt de vraag 
naar houtskool sterk.

Bambino, 
bambino

Door 
Hans van der Bij

Om houtskool te produ-
ceren moet je een meule 
à charbon bouwen met in 
het midden een rook-
kanaal van 2m. 
Daaromheen zet je tak-
ken en dunne stam-
metjes tot een hoogte van 2m50, zo dicht 
mogelijk tegen elkaar zodat er zo weinig 
mogelijk zuurstof bij kan komen anders 
wordt het as i.p.v. houtskool. Als de stapel 
staat dan worden er twijgjes en bladeren 

op gelegd waarna het belangrijke 
afdekken met aarde kan beginnen. 
Een nauwkeurig werk omdat elk gat 
in de ‘huid’ zuurstof kan aanzui-
gen. Dan kunnen er hete kolen in de 
schoorsteen worden gedaan, om het 

verbrandingsproces te starten. Een ijzeren 
plaat wordt op de kolen gelegd om alles 
af te dekken. Het is essentieel dat de ver-
branding geleidelijk gaat want de binnen-
temperatuur moet 400-500 graden berei-
ken opdat het hout onvolledig verbrandt 
tot houtskool. Tijdens de bewaking van het 
proces kunnen de luchtgaten die onder-
aan de stapel zijn gemaakt open of dicht 
worden gemaakt in overeenstemming met 
de ventilatiebehoefte. Na 6-8 dagen is 
het hout verkoold en is het dus houtskool. 
Daarna moet het 1-2 dagen afkoelen. 

Vijf jaar geleden nodigde mijn dorpsgenote 
Margot me uit om haar huis van binnen te 
bekijken. Haar man was het jaar daarvoor 
overleden. Margot vertelde over haar ge-
zinsleven maar ook over toen ze jong was. 
Haar Italiaanse ouders waren straatarm 
en ze hadden geen plek om te wonen Ze 
werkten als buitenlanders in de houtskool-
industrie in Frankrijk. Ik realiseer me nu 
dat ik toen veel meer had moeten vragen. 
Nu kan het niet meer want Margot is het 
heden kwijt. Zij dwaalt nu door het dorp 
en zingt vaak het liedje Bambino, bambino 
van Dalida.

Wie de openluchttentoonstelling met 
eigen ogen wil zien, nodig ik uit voor een 
wandeling in Fos en een kop koffie of thee. 
redactie@nvlr.eu 
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Om naar Nederland te gaan - wat ik 
normalement zo’n vijf, zes keer per jaar 
doe vanwege werk en moeder - kies ik het 
liefst het vliegtuig. Zeker als ik alleen reis 
en het maar voor een weekje of een paar 
dagen is. Trein of auto kunnen qua com-
fort en kosten gewoon niet op tegen de 
KLM die me altijd snel 
en probleemloos van 
Toulouse naar Amster-
dam brengt. Meestal 
rechtstreeks, al kies 
ik soms vanwege de 
pecunia voor een Air 
France-combi met een 
tussenstop in Parijs. 
Vaak trakteer ik mezelf 
op een iets ruimer 
stoeltje op rij 4 of 5, 
om beter te kunnen 
tikken op mijn laptop. 
Dat is die paar euro-
tjes helemaal waard: 
het is alsof ik me hoog 
in de lucht gemakke-
lijker kan concentreren 
op de aardse klussen. 
De woorden en zinnen 
vliegen er als het ware 
uit! Efficiënt boter-
hammetje met kaas 
erbij en knallen maar.
Meer dan ooit besef ik 
wat een grote luxe het 
is, om zo te kunnen 
reizen. Nooit ver weg 
te zijn van het vaderland. Ik ben dan ook 
zeer benieuwd wat de nabije toekomst 
gaat brengen voor onze luchtvaartmaat-
schappij. De afgelopen maanden zaten er 
tijdens de vluchten die ik nam misschien 
maar dertig, veertig gemondkapte pas-
sagiers in de cityhopper. Prettig natuurlijk 
omdat je in zo’n leeg vliegtuig makkelijker 
op afstand blijft van je mogelijk besmette-

Door 
Renate van der Bas

Bewegingsvrijheid
lijke medemens. Maar je houdt je hart vast 
voor de vrije val die de KLM maakt richting 
de bodem van de put. 
Er kleeft aan mijn liefde pour l’avion wel 
een nadeel, wat betreft het reizen naar 
Nederland. En dat is dat ik daar dan ter 
plekke een autootje moet huren, wat me 
onherkenbaar maakt als ‘buitenlander’. 
Of andersom geformuleerd: ik vind het 
heel prettig om in Nederland met Franse 

kentekenplaten te rijden. Dan wordt mijn 
gesukkel me eerder vergeven, heb ik het 
idee. Want jemig, wat is in Nederland ie-
dere keer alles weer anders dan het was. In 
mijn geboortestad Amersfoort kan ik vrij-
wel nooit meer van A naar B zoals ik dat 
logisch vind, en verdwaal ik in de nieuwe 
buitenwijken. Sta ik daar weer te aarzelen 
tussen linksaf en rechtsaf, tien ongedul-

dige medeweggebruikers op mijn bumper. 
Het allerergste zijn nog wel die ridicule 
rotondes met van die voorsorteerstroken, 
die je compleet kunnen overvallen wanneer 
je er voor het eerst op rijdt. Of de tweede 
keer. En in mijn geval ook de derde keer. 
Ze verkrachten voor mij het wezen van le 
rond-point. Dat hoort toch een vrij rondje 
te zijn dat je zorgeloos naar je afslag 
brengt? Op die nieuwe krengen met die 

separatie-richels is 
van vrije keuze geen 
sprake meer. 
Ik heb erop gegoog-
eld, ze blijken turbo-
rotondes te heten: 
een puur Nederlandse 
uitvinding, bedacht 
opdat er ‘op een 
rotonde geen snij- en 
weefconflicten meer 
kunnen voorkomen’. 
Nee, alleen nog maar 
hartverzakkingen en 
acute okselklamte. Tel 
uit je winst.
Het zal wel aan mij 
liggen, want op de 
site turborotonde.
nl is te zien dat het 
ding naar steeds meer 
buitenlanden wordt 
geëxporteerd. Opval-
lend: Frankrijk mijdt 
hem tot nu toe als de 
pest. En ik voorspel 
zo maar dat ons fijne 
departementje er de 
hele komende eeuw 

nog geen behoefte aan heeft. Als ik de 40 
kilometer rij van Caderonne naar Carcas-
sonne kom ik maar twee stoplichten tegen, 
en negen rotondes. Gewoon, gewone. Want 
turbo is hier in de buurt nog helemaal 
niets. Houwen zo!
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Twintig jaar geleden, op dinsdag 25 juli 
2000, rond kwart voor vijf in de middag, 
steeg Air France Flight 4590, een Concorde, 
registratienummer F-BTSC, serienummer 
203, op van het Parijse vliegveld Charles de 
Gaulle. 

Tijdens de start reed de Concorde over een 
metalen strip die was losgekomen van een 
enkele minuten eerder opgestegen vlieg-
tuig. Als gevolg hiervan ontplofte een band 
van het linker hoofdlandingsgestel, een 
stuk rubber van de band (4,5 kg) drong de 

linkervleugel binnen, waardoor de brand-
stoftank van de linkervleugel van bin-
nenuit scheurde en er kerosine uitlekte. De 
brandstof vatte vlam en de motoren 1 en 
2 verloren hun stuwkracht. In de cockpit 
ging het brandalarm af. Motor 2 werd door 
de bemanning uitgezet. De start afbreken 
bleek niet meer mogelijk, de snelheid van 
V1 was al gepasseerd. (V1 is een van tevoren 
uitgerekende snelheid, tot deze snelheid 
kan de start nog veilig worden afgebroken, 
om tot stilstand te komen voor het einde 
van de startbaan, na V1 moet je het lucht-
ruim in en gaan vliegen).

De Concorde kwam los bij een snelheid van 
215 knopen (400 km/uur) met de drie res-
terende motoren en haalde een maximale 
hoogte van 200 voet (60 meter).
De piloten hebben nog geprobeerd een 
landing te maken op het iets verderop ge-
legen vliegveld le Bourget, maar de snelheid 
daalde dramatisch en het vliegtuig verloor 
zijn draagkracht, waardoor het onbestuur-
baar werd en uit de lucht viel.
Vervolgens sloeg het tegen de grond boven 
een bijgebouw van het hotel ‘Les Relais 
Bleus’ bij Gonesse. De slachtoffers waren 
alle 100 passagiers, negen Franse beman-
ningsleden en vier personen die aanwezig 
waren in het bijgebouw.

Air France Flight 4590 had New York als 
bestemming. Het was het eerste ernstige 
ongeluk ooit met een Concorde na 24 jaar 
commercieel vliegen met dit toestel.
De strook metaal op de startbaan bleek 
een onderdeel te zijn van een straalmotor 

CONCORDE: 
serienummer 201 tot 216

Door 
John Caous

van een DC-10 van Continental Airlines, 
dat in de loop van de eigen start, enkele 
minuten voor de Concorde, was gevallen. 
Het motorgedeelte (een slijtstrip voor de 
stuwkracht omkeerinrichting) was on-
langs vervangen bij routine-onderhoud. 
De monteur die het werk heeft uitgevoerd, 
gebruikte een strip van een legering met 
een titaniumgehalte van 90 procent, niet 
van roestvrij staal zoals de fabrikant van de 
motor had voorgeschreven.
Het eindrapport van de onderzoekers wees 
uit dat een veilige landing van de Concorde 
hoogst onwaarschijnlijk was geweest.

Wat voor toestel was de Concorde en 
waarom is ze gebouwd?
In de verkeersluchtvaart was de superso-
nische Concorde een echte hoogvlieger, 
niet alleen vanwege de hoogte van bijna 20 
kilometer (65.000 voet) waarop het toestel 
met een snelheid van ruim 2000 km/uur 
(Mach 2.04) vloog, maar ook vanwege de 
ontwikkelingskosten, omgerekend in dollars 
van 2003 is het geschat op 16 miljard.
Het geldverslindende prestigeproject leverde 
slechts 4 prototypes en 16 toestellen op.
Frankrijk en Groot-Brittannië hebben sa-
men de Concorde ontworpen en gebouwd, 
de assemblage en proefvluchten vonden 

plaats in Toulouse en het Engelse Filton.
Op 29 november 1962 werd in Londen een 
verdrag gesloten tussen de Britse en Franse 
regering voor de ontwikkeling van super-
sonische burgervliegtuigen. Het verdrag 
liet de mogelijkheid open om versies voor 
middellange afstand en lange afstand te 
ontwikkelen. De Brits-Franse eendracht 
kwam tot uiting in de naam van het toestel 
waarbij de Britten instemden met de extra 
E achter concord, waarmee de Franse spel-
ling van eendracht Concorde werd aange-
houden.

De eerste ‘non-stop’ trans-Atlantische 
vlucht was op 26 september 1973 van Wa-
shington D.C naar Parijs. De Concorde was 
een technologisch wonder, maar tegelijk 

een economische ramp. Er is nimmer winst 
gemaakt bij de exploitatie van dit toestel.
Het werd een vervoermiddel van vooral 
popsterren, zakenlieden en vliegtuigfanaten 
die jaren hadden gespaard om een keertje 
mee te kunnen. Een ticket kostte maar liefs 
11.000 dollar, maar daar hoorde dan wel 
champagne en kaviaar bij.
Wat de maximaal 100 passagiers niet 
merkten was het langer worden van het 
toestel tijdens de supersonische vlucht van 
mach 2 boven de oceaan. Door wrijving en 
opwarming rekte de Concorde centimeters 
uit en leverde veel hoofdbrekens op bij de 
ontwerpers.
Ook het doorbreken van de geluidsbarrière 
levert een probleem op. Er ontstaat een 
drukgolf die een knal produceert, waardoor 
in de huizen beneden de ramen kunnen 
breken. Daarom mocht het ultrasnelle 
vliegtuig ook alleen boven de oceaan door 
de geluidsbarrière gaan.
Wat sommige passagiers wel merkten was 
dat de vluchtduur soms van 3 uur werd 
verlengd naar 6 uur of langer bij een vlucht 
van NY naar Londen of andersom.

Het is diverse keren voorgekomen, dat 
de Concorde geen toestemming van de 
verkeersleiding kreeg om door te klimmen 
naar 65.000 voet, omdat de hoogtes die ze 
moesten kruisen bezet waren door andere 
vliegtuigen en ze even moesten wachten 
met verder klimmen tot de afstand van 
deze medegebruikers van het luchtruim 
verantwoord was om te passeren.
Dit langere wachten op lagere hoogten 
kostte zoveel brandstof, dat er niet geac-
celereerd kon worden naar snelheden boven 
de mach 0.82, waardoor er subsonisch 
verder gevlogen moest worden naar de 
bestemming en de vluchtduur twee keer zo 
lang werd.
Het enige doel van de ontwerpers was 
tijdwinst, je kon in één dag naar je bestem-
ming en spaarde daarmee hotelkosten en 
een overnachting uit. Veel mensen wilden 
het vliegen met een snelheid van twee keer 
de geluidssnelheid, mach 2, of zelfs mach 
2.04 (maximale snelheid van de Concorde) 
meemaken.
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Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je niets 
merkt van het doorbreken van de geluids-
barrière, je voelt een licht drukverschil in je 
oren en verder moet je de snelheid aflezen 
op je machmeter, een gewone snelheids-
meter in knopen gaf het niet meer goed 
aan. De machmeter schuift steeds een 
stukje op naar 1.02, 1.03, 1.04, en dan heel 
snel naar 1.08,1.09, 2.01, 2.04 en dan stopt 
het. De maximale snelheid is bereikt.
Er is geen referentie met de omgeving, je 
neemt niet echt waar hoe hard je gaat, je 
vliegt boven zee op grote hoogte en pas-
seert geen dorp of stad.

Het ontwerp van de Concorde is een echt 
hoogstandje, een supersonisch vleugelpro-
fiel is kleiner en heeft een ander model dan 
de tot dan toe gebruikte vleugelprofielen. 
Een kleiner vleugelprofiel vereist echter een 
hoge landingssnelheid, onwenselijk voor de 
burgerluchtvaart.
De oplossing voor goede vliegeigenschap-
pen bij supersonisch en subsonisch vliegen 
was de deltavleugel, wat dit toestel tot 
iets sierlijks maakte. De motorinlaat moest 
eveneens een apart ontwerp worden, je 
vliegt supersonisch, maar de lucht door de 
motor moet subsonisch zijn, er mag geen 
schokgolf door de motor gaan.
Dit probleem was al sinds lange tijd opge-
lost bij supersonische straaljagers en kon 
worden gekopieerd. Ook het effect van een 
deltavleugel was bekend vanuit de militaire 
luchtvaart.

Bij hoge en lage snelheden moet 
men voortdurend rekening houden 
met de stabiliteit van het vliegtuig, 
normaal wordt dit geregeld met 
trimvlakjes aan de roeren van het 
vliegtuig. Bij de Concorde was dit 
niet mogelijk, vanwege te veel weer-
stand. De ontwerpers bedachten 
een ingenieus systeem, waarbij de 
brandstof in het vliegtuig gebruikt 
werd voor de stabilisatie. Tijdens 
versnellen moest het zwaartepunt 
naar achteren verplaatst worden 
en dit werd mogelijk gemaakt door 
brandstof over te pompen vanuit de 
vleugeltank naar een brandstoftank 
in de staart. Zo kon voor elke snel-
heid een goede stabiliteit worden 
gewaarborgd. Je kon makkelijk de 
brandstof overpompen van de ene 
naar de andere tank, iets wat bij 
meerdere passagiersvliegtuigen toe-
gepast wordt voor de balans.

De carrière van de Concorde ein-
digde bij Gonesse, het bleek de 
genadeslag voor het toestel, dat 
te kampen had met toenemende 
kosten voor kerosine. Toen in 2001 
ook nog eens de luchtvaart in crisis 
raakte na de terreuraanslagen van 
11 september, werd besloten om de 
toestellen voor goed aan de grond te 
houden.
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Zoektocht naar mijn 
familiegeschiedenis

Door
Margo Vos

In het voorjaar van 2018 keek ik samen met 
mijn moeder in de fotoalbums van haar 
overleden ouders. Zij herkende de meeste 
mensen op de foto’s, maar voor mij was het 
een bonte verzameling van onbekende ge-
zichten. Het viel me op dat er in het album 
geen foto’s zaten van de ouders van mijn 
oma. Mijn moeder wist nog dat ze erg jong 
waren overleden en zij had ze nooit gekend. 
Bij de alleroudste foto’s bleek mijn moeder 
echter ook niet te weten wie dat waren. Zo 
is het allemaal begonnen. Ik vond het de 
hoogste tijd om me te gaan verdiepen in de 
geschiedenis van mijn voorouders. 

Vanuit Frankrijk aan de slag
Al snel kwam ik erachter dat er jaren gele-
den een stamboom gemaakt was door een 
ver familielid van mijn opa. Die ging terug 
tot rond 1600. Dat was mooi meegenomen, 
maar ik wilde nu vooral meer weten over de 
kant van mijn oma. Gelukkig kon ik vanuit 
Frankrijk veel basale gegevens via internet 
vinden. Min of meer per ongeluk ben ik 
gestuit op de gratis ‘Family Tree Builder’ 
van My Heritage (www.myheritage.nl) maar 
er zijn ook heel veel andere programma’s 
geschikt om mee te werken zoals www.ge-
neanet.org of www.aldfaer.net.  Geboorte- 
en overlijdensdata, beroepen en woon-
plaatsen had ik snel gevonden. In ieder 
geval tot ongeveer het jaar 1700. Daarna 
werd het wat lastiger maar met een beetje 
geluk en doorzettingsvermogen kunnen 
veel mensen hun voorouders terugvinden 
tot ongeveer 1600. Dat lukte mij ook. 
Ensemble on va plus loin!
Ik had nu dus een redelijk beeld van hoe de 
familie van mijn moeder er uit had gezien, 

zowel aan de kant van haar vader als van 
haar moeder. Mijn besluit stond vast: ik 
zou die informatie op enig moment gaan 
delen met mijn familie, al wist ik nog niet 
hoe, ik had nog meer informatie nodig. Dat 
lukte wel vanuit Frankrijk, maar regelma-
tig ben ik ook in Nederland op onderzoek 
uitgegaan. Ik heb contact gezocht met 
verschillende Heemkundekringen. Verder 
heb ik een paar dagen doorgebracht bij 
‘Regionale Historische Centra’, die in iedere 
provincie gevestigd zijn en collecties en het 
historische verhaal van de desbetreffende 
regio onder de aandacht van een breed 
publiek brengen. Veel van hun informatie is 
gedigitaliseerd dus op zich was het niet per 
se nodig daarnaartoe te gaan, maar met de 
hulp van professionele medewerkers heb ik 
daar toch dingen gevonden die ik alleen en 
via internet niet ontdekt 
zou hebben. Los daarvan 
vond ik het fascinerend 
ter plekke te snuffelen in 
hun archieven. Ondertus-
sen was mijn moeder ook 
enthousiast geworden over 
mijn stamboomonderzoek. 
Samen zijn we bij een 
aantal (verre) familieleden 
langsgegaan en hebben 
in hun fotoboeken kun-
nen kijken. We zagen veel 
‘nieuwe’ foto’s van mijn 
opa en oma. Mijn moeder 
is nu 83 jaar en ik ben blij 
dat we deze bezoekjes 
hebben afgelegd. Je weet 
maar nooit of dat over een 
paar jaar nog zou kunnen. 

Dankzij onze gezamen-
lijke inspanning zijn nog 
meer puzzelstukjes op 
z’n plek gevallen. We 
hebben echt ervaren 
dat je eigen verleden 
logischerwijs in je eigen 
fotoboek terug te vinden 
is, maar dat je alleen 
SAMEN met anderen je 
familiegeschiedenis kunt 
reconstrueren.
  
Bijzondere ontdek-
kingen
Ontelbare keren heb ik 
gedacht: hoe is het toch 
mogelijk dat ik steeds 
op de gewenste infor-
matie uitkom? Ik zal 
twee voorbeelden geven. 
Op een dag ontdek ik 

bijvoorbeeld op de site van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum honderden 
foto’s met als ondertitel: Wie kent deze 
mensen? Het ging om foto’s lang geleden 
gemaakt door professionele fotografen. 
Op enig moment zijn ze in het provinciaal 
archief terechtgekomen en gedigitaliseerd 
zodat iedereen ze kan bekijken. Met alle 
informatie die ik ondertussen verzameld had 
van mijn tot dan onbekende overgrootouders 
(woonplaats, beroep etc.) heb ik die foto’s 
stuk voor stuk goed bekeken. Opeens zag ik 
een foto met mensen die poseerden voor een 
klein klompen-makerijtje in Sint-Oedenrode. 
Mijn overgrootvader was klompenmaker in 
de omgeving waar de foto destijds gemaakt 
was. Het is op basis van hun uiterlijke ken-
merken 99% zeker dat de twee middelste Mijn overgrootouders (midden) rond 1900 voor hun klompenmakerij in Sint-Oedenrode

Samen met mijn moeder op de plek 
waar haar overgrootvader in 1889 

een winkeltje met een herberg begon
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personen op de foto de ouders van mijn 
oma zijn. Het uiterlijk van hun kinderen 
(waaronder mijn oma dus) laat daar eigen-
lijk geen misverstand over bestaan. Mijn 
moeder, maar ook haar broers, neven en 
nichten hebben nu een beeld van hun heel 
jong overleden opa en oma die ze nooit 
gekend hebben. Bijzonder toch?
Nog een voorbeeld. Er zit een groepsfoto 
in het fotoalbum van mijn opa. Zonder 
bijschrift, maar ongetwijfeld zijn het de 
grootouders van mijn opa bij de viering van 
hun 50-jarig huwelijksfeest. Onduidelijk is 
wie de andere mensen op de foto waren. 
Een oproep in het huis-aan-huiskrantje in 
Sint-Oedenrode, waar de foto ooit gemaakt 
was, leverde geen reacties op. Ik zette de 
foto op mijn Facebookpagina. Even later 
belt Annette van der Bij me. Ze herkent op 
de foto tussen de feestvierders haar opa en 
oma. Blijken Annette en ik opeens ver weg 
familie van elkaar te zijn. Ongelooflijk!

Wat ga ik doen met mijn informatie?
Op dit moment ben ik bezig alle informatie 
te verwerken tot een digitaal fotoboek over 
mijn grootouders waarin alle interessante 
foto’s terechtkomen met daarin verwe-
ven de geschiedenis van mijn voorouders 
teruggaand tot de 8e generatie. Ook al zijn 
veel familieleden niet of nauwelijks met 
hun verleden bezig, er komt vast een dag 
waarop iemand blij zal zijn dat ik dit uit-
gezocht heb. Ik gebruik Albelli, een digitaal 
fotoverwerkingsprogramma dat gemakke-
lijk is in het gebruik. 

Leuke klus voor de winter.
Waarom ik dit allemaal op papier zet? Al-
lereerst uiteraard omdat Hans van der Bij 
het me gevraagd heeft. Maar los daarvan 
heb ik dit stukje vooral geschreven, omdat 
ik hoop dat het een of meer NVLR-leden 
inspireert. Het zou zomaar kunnen dat we 
komende wintermaanden noodgedwongen 

weer veel thuis zullen zitten. Voor wie het 
na het lezen van mijn ervaringen nog niet 
heeft meegekregen: het doen van stam-
boomonderzoek is absoluut niet saai en le-
vert gegarandeerd interessante ontdekkin-
gen op. Voor diegenen die dat toch wat veel 
van het goede vinden, heb ik een andere 
suggestie: sla op een dag onder het genot 
van een glaasje wijn je fotoboeken eens 
open. Is het zinvol om bij sommige foto’s 
nog eens expliciet te vermelden om wie het 
gaat? Er komt een dag dat je er niet meer 
bent. Ook al zegt een foto vaak meer dan 
1000 woorden, als men geen flauw benul 
heeft wie er op een foto staan dan zegt een 
foto eigenlijk niet zo veel. Wie weet is er nu 
iemand die zich afvraagt of dat heel erg is. 
Ik weet het antwoord eigenlijk niet zo goed 
realiseer ik me nu opeens…  puzzelen is  
immers ook een leuk tijdverdrijf, zo heb ik 
de afgelopen jaren ervaren!

Op deze foto van mijn betovergrootouders (1925) staan rechts de opa en oma van Annette van der Bij
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Wie wil er nu niet een oplossing voor het 
wereldwijd dood en verderf zaaiende Covid-
19-virus? Door deze wens komen er de 
meest bizarre oplossingen voorbij en leven 
de kranten zich uit in pakkende titels. Als 
je sommige krantenkoppen mag geloven, 
is er een simpele manier om je tegen het 
coronavirus te beschermen: elke dag een 
vitamine D-capsule of een antimalariapil 
Chloroquine. Volgens sommige lezers zijn 
de voordelen zelfs zo groot dat mensen er 
enorme doses van gaan innemen. 
Voor dergelijke claims is onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs en zijn overdreven 
grote doses niet van gevaar ontbloot. Wat 
wel duidelijk is geworden op de IC’s, is dat 
Covid-19-patiënten met ernstige sympto-
men opvallend vaak een verlaagde vitami-
ne-D-spiegel hebben. 

Buitengewoon interessante stof
Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine. 
Strikt genomen is het correcter om te spre-
ken van een pro hormoon dat in de lever en 
de nieren opgeslagen wordt en indien nodig 
geactiveerd wordt. Wij laten het maar bij de 
aanduiding vitamine. 

Vitamine D is een van de weinige vitamines 
die het lichaam zelf in de huid kan maken 
onder invloed van ultraviolette (uv)straling 
als de zon hoog genoeg staat. In Neder-
land en België is dit meestal het geval van 
maart tot september. Zowel een oudere, als 
een donkere huid maakt onder invloed van 
de zon minder snel vitamine D aan dan bij 
jongeren met een lichte huid. 
Naast de eigen productie levert voeding vi-
tamine D in 2 soorten: ergocalciferol (vita-
mine D2) en cholecalciferol (vitamine D3). 
Vitamine D2 wordt gevormd in bepaalde 
paddenstoelen en schimmels en vitamine 
D3 in de huid van dieren, ofwel vitamine D3 
komt van nature voor in voedingsmiddelen 
van dierlijke oorsprong. Vitamine D3 heeft 
voor mensen een iets sterkere werking dan 
vitamine D2. 

Opname van vitamine D
Vitamine D3 zit op beperkte schaal in voe-
dingsmiddelen zoals vette vis, lever, vlees 
en zuivel. In Nederland wordt het sinds 
de tweede wereldoorlog toegevoegd aan 
margarine, halvarine en bak- en braadpro-
ducten. De gemiddelde Nederlander krijgt 
uit de voeding iets minder dan 5 microgram 
per dag binnen en dit is lager bij niet-
westerse allochtonen en dekt de dagelijkse 
behoefte niet.
Vitamine D wordt in de darm het best op-
genomen als er ook vet of olie aanwezig is. 
De opname van vitamine D uit de voeding 

door Nienke
ten Hoor-Aukema

Vitamine D en Covid-19

wordt geschat op 80%. Het lichaam slaat 
vitamine D in een niet-actieve vorm op in 
vetweefsel en organen, zoals de lever. In de 
nieren wordt het vervolgens weer geacti-
veerd. 

Tekort aan vitamine D
Een tekort aan vitamine D komt veel voor 
in landen waar de zon niet overvloedig 
schijnt. Mensen die niet veel buiten komen, 
of helemaal bedekt zijn (boerka, nikab) of 
zij die een donkere huid hebben en jonge 
kinderen maken minder snel vitamine D 
aan. De gevolgen voor kinderen zijn rachitis 
(Engelse ziekte met afwijkingen aan het 
skelet). Bij volwassenen en ouderen kan 
door een vitamine D-tekort 
op den duur botontkalking of osteoporose 

en/of spierzwakte optreden. 
Vitamine D is niet alleen goed voor de bot-
ten en de calciumhuishouding, maar speelt 
ook een rol in het immuunsysteem: het 
helpt onder andere cellen te doden die door 
een virus zijn besmet. 

Verband vitamine D en corona
Wetenschappers in diverse landen buigen 
zich al maanden over de vraag of er ver-
band is tussen vitamine D-tekort en Covid-
19-infectie. In Israël concludeerden onder-
zoekers dat een lage vitamine D-status een 
risicofactor is voor zowel besmetting met 
corona als de kans om in het ziekenhuis te 
belanden. Bovendien is al langer bekend 
dat het vitamine D-gehalte vaak laag is bij 
ernstig zieke patiënten, wellicht door lange 
bedlegerigheid.

Onderzoekers van het academisch zieken-
huis in Groningen zagen dat het niet veel 

beter ging als 
je vervolgens vitamine D toediende. Grote 
vraag is of de deficiëntie een oorzaak is 
van het ernstig ziek zijn, of een gevolg? 
Ondanks diverse onderzoeken is niet on-
omstotelijk vastgesteld dat een vitamine 
D-tekort infecties veroorzaakt. Obesitas is 
een andere factor die zowel het vitamine 
D-tekort, als de verhoogde vatbaarheid 
voor het virus veroorzaakt. Hoe meer vet 
iemand heeft, hoe meer vitamine D die 
moet innemen om het gehalte op peil te 
houden.

Zou suppletie helpen?
Volgens de Groninger onderzoekers helpt 
het slechts een piepklein beetje. Wereldwijd 
is door intensivisten (IC-internisten) be-
sloten voorlopig geen vitamine D te geven 
aan patiënten op de intensive care, omdat 
er geen onomstotelijk bewijs is dat dit helpt 
bij coronapatiënten.

Preventie helpt wel, vooral in de winter
In herfst en de winter is het altijd belangrijk 
om extra aandacht te hebben voor vitamine 
D. Vanaf september slinken de in de zomer 
opgedane voorraden, met als dieptepunt 
het eind van de winter. Dan snakt iedereen 
naar een beetje zon. Nu iedereen meer bin-
nen zit kunnen tekorten snel optreden. Van 
de zelfstandig wonende volwassenen vanaf 
65 jaar heeft 50% een tekort en in verzor-
gings- of verpleeghuizen zelfs 85%.

Dagelijks aanbevolen hoeveelheid
De Gezondheidsraad adviseert een zon-
expositie van het gezicht, nek en handen 
tijdens dagelijkse activiteiten van 15 tot 30 
minuten per dag als de zon op zijn hoogst 
staat. Als er aanvulling nodig is, adviseert 
de raad 10 microgram per dag bij mensen 
jonger dan 70 jaar en 20 microgram per 
dag bij ouderen en mensen met een don-
kere huidskleur.

Slik niet op eigen houtje een enorme 
hoeveelheid vitamine D, want de gevolgen 
daarvan kunnen verhoogde bloed- en cal-
ciumwaarden zijn, die op hun beurt weer tal 
van symptomen zoals vermoeidheid, ver-
wardheid, dorst, spijsverteringsproblemen 
en de continue drang om te plassen kunnen 
veroorzaken. Verder kan een vergiftiging 
verantwoordelijk zijn voor botverlies, nier-
falen en dehydratatie. Denk dus niet: Baat 
het niet, het schaadt ook niet. Eet liever 
gezond volgens de Schijf van Vijf en gebruik 
ruimschoots vloeibaar bak- en braadvet en 
vette vis; Dus graag boter bij de vis! Neem 
dagelijks een vitamine D-capsule (20mi-
crogram), want als je wacht tot je op de IC 
ligt, ben je te laat. 
Bronnen: www.nhg.org Voedingscentrum, 
www.vitamine-info.nl

Vitamine D zit in vette vis zoals zalm. Verder in 
noten, zuivel, boter, margarine, olie (behalve 
olijfolie)
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In Nederland is het gebruikelijk om de 
krantenjongen rond de jaarwisseling, 
na ontvangst van een visitekaartje van 
de krant, een fooi te geven. In Frankrijk 
worden dienstverleners, zoals les éboueurs 
(vuilnismannen), le facteur (postbode), les 
pompiers (brandweerlieden/ambulance-
personeel) of ander personeel, bedankt 
voor bewezen diensten door middel van les 
étrennes. In heel Frankrijk? Nee, de burge-
meester kan beslissen dat het in zijn ge-
meente verboden is, zoals in Parijs, Lyon en 
Nice. Daar is het dus illegaal om te solliciter 
des étrennes. Deze maatregel is genomen 
om misbruik door oplichters te voorkomen.

Het geven van wat geld is absoluut niet 
verplicht maar wellicht dat je je afvraagt 
hoeveel je geacht wordt te geven. Hier-
voor bestaat niet echt een richtlijn maar 
5€ is het minste. Het hangt af van welke 
relatie je met bijvoorbeeld je postbode 
hebt. Iemand die dagelijks speciaal voor 
jou de berg op komt rijden, of zo aardig is 
om voor een pakje later speciaal terug te 
komen als je de eerste keer niet thuis was, 
zul je misschien wat meer gunnen dan de 
vuilnismannen die eens per week de ge-
meentecontainer komen legen. Bedenk ook 
dat bijvoorbeeld de postbode een calendrier 
du facteur zelf aanschaft en die met winst 
verkoopt en dat hij de winst zelf houdt. 
Vaak wordt het geld aan vakverenigingen 
gegeven om er bijvoorbeeld feestjes mee 
te financieren. Van de pompiers krijg je 
meestal een reçu dat je kunt gebruiken voor 
je belastingaangifte.

Waar komt deze eeuwenoude traditie van-
daan? De oorsprong ligt in het oude Rome. 
Het woord étrennes komt van het Latijnse 
“strena”. De Romeinse koning Tatius (8e 
eeuw VC) geeft belangrijke Romeinse bur-
gers rond Nieuwjaar (in maart) een takje 
verveine afkomstig uit een heilig bos dat 
aan de god Strena is gewijd. Verveine staat 
bekend om zijn therapeutische werking 
en dus kan deze geste opgevat worden als 
een wens van geluk voor het komende jaar. 

Door
Rose-Line Lentjes

Les étrennes

In de loop van de eeuwen nemen anderen 
de gewoonte over en worden ook andere 
dingen gegeven zoals suikergoed, vijgen, 
honing en later muntstukken. De Katholie-
ke Kerk spreekt zich tijdens het concilie van 
Auxerre in 587 tegen de traditie uit omdat 
de oorsprong heidens wordt beschouwd. 
Desondanks blijft de gewoonte wijd ver-
spreid. De Assemblée nationale constitu-
ante verbiedt in 1789 de étrennes eveneens, 
ditmaal omdat ze corruptie in de hand 
werkt. Maar veel gewoontes zijn moeilijk 
af te schaffen. Even later, tijdens de 3e 
republiek (1870-1940) geven uitgeverijen 
rond de jaarwisseling livres d’étrennes uit, 
rijk geïllustreerde boeken voor de jeugd, 
duidelijk bedoeld om als eindejaarscadeau 
te geven. In dezelfde tijd, in 1869, wordt 
het eerste gedicht van de jonge Arthur 
Rimbaud (1854-1891) uitgegeven: Les 
étrennes des orphelins. Het gaat over twee 
kleine kindertjes die net hun moeder verlo-
ren hebben en op Nieuwjaarsdag in een ijs-
koud huis aan hun lot zijn overgelaten. Het 
wordt beschouwd als een beginnersgedicht 
want over-sentimenteel en qua stijl niet 
erg overtuigend, maar ook als bewijs dat de 
étrennes nog steeds gebruikelijk zijn. Een 
tijdlang geven (groot)ouders hun (klein)
kinderen een zakcent rond de jaarwisse-
ling maar deze traditie lijkt verdwenen nu 
Kerstmis een groot commercieel feest is, 
waar niets te groot of te duur lijkt…

Binnenkort belt ongetwijfeld iemand aan 
de deur om te solliciter ses étrennes. Vraag 
gerust zijn carte professionnelle als je de 
persoon niet kent. Dan weet je zeker dat 
het geld komt waar het bedoeld is, bij de-
genen die je het hele jaar diensten bewijzen 
en zonder wie het leven een stuk ingewik-
kelder zou zijn. 

NB: Vanochtend las ik in de Midi-Libre dat er 

dit jaar en wellicht de komende jaren ook geen 

colporterende brandweerlieden langs de deuren 

komen uit respect voor de gezondheid van de 

inwoners. Zij stellen een gift op de website heel 

erg op prijs en sturen de gulle gevers dan graag 

een kalender toe.

Gerookte paling e.d.
Vers gerookte paling, makreel, magret de 
canard, koud en warm gerookte zalm.
Zondags op de markt in Marseillan plage 
of op bestelling tel: 0643758744.

Kunst kijken
Mijn kunstwerken wil ik graag met 
u delen. Onder invloed van het 
impressionisme maak ik mijn schilderijen. 
Het liefst van mensen, dieren, vruchten 
en landschappen. Ik werk graag buiten, 
lekker in de frisse lucht. Wilt u met mij 
mijn passie delen, dan hoor ik dat graag. 
helenetemminck@outlook.com. 
Tel:  0031(0)629975740  
www.helenetemminck.nl 

Overwinteren in Spanje?
Er even heerlijk tussenuit, net even wat 
betere temperaturen? Pieter en Gea Vos 
verhuren een luxeappartement in Calpe, 
150m van strand en centrum. Snelle wifi-
verbinding (4G) NL en BE Tv-zenders. 
Per week € 250,-, in hoogseizoen 
€ 625,- p/w, excl. elektriciteit en 
schoonmaakkosten. www.apart-calpe.
com  E: p.vos@wanadoo.fr   
T: 0031 (0)6 24 95 55 52

Nedjes
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.

Snelle refurbished laptop 
met 14inch scherm, 8GB 
geheugen, 180GBSSD, 
Intel Core i5-6300U 

1.9GHz (Turbo 2.5GHz), Windows 10 
Pro en 12 maanden garantie. € 459,00. 
Klantenservice: Tel. 0031(0)318-551155 
E-mail: info@2dehandslaptops.nl Deze 
laptop, met QWERTY toetsenbord en 
Nederlands besturingssysteem, wordt 
gratis naar Frankrijk verstuurd.
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Wel, en niet essen-
tiële artikelen
De kranten staan er bol van. 
De burgemeester van Béziers 
oppert alle boetes te gaan 
betalen die aan de commer-
çanten die open zijn worden 
opgelegd. In Toulouse zijn 
demonstraties van winke-
liers die het oneerlijk vinden 
dat de supermarkten wel 
open mogen. Boodschappen 
doen mag, maar alleen voor 
aankopen die behoren tot 
de eerste levensbehoeften. 
Zo’n 200.000 Franse winkels 
die in 'niet-noodzakelijke' 
producten voorzien, zijn 
gesloten.

De grens tussen wel en 
niet noodzakelijk is in veel 
gevallen arbitrair en zorgt 
ruimschoots voor discussie-
voer. Het dispuut begon bij 
FNAC, de bekende keten 
met boeken, cd's, dvd's en 
elektronica. FNAC besloot in 
tegenstelling tot het vorige 
confinement open te blijven. 
De regering keurde dit voor 
bepaalde artikelen goed, 
mensen moesten immers 
thuis kunnen werken en 
zouden misschien toetsen-

borden, laptops en andere elektronische 
benodigdheden nodig kunnen hebben. Dit 
waren dus volgens het Élysée essentiële 
zaken.

Kafkaiaanse toestanden
Dat FNAC boeken bleef verkopen was tegen 
het zere been van de boekhandelaren, die 
dicht moesten. De regering zag de omissie 
in en verordonneerde FNAC de boek- en 
muziekverkoop te staken. Nu komt het. 
Hoe moeten nu de 'grandes surfaces' zoals 
de Action, Auchan, Carrefour, Monoprix en 
de Bricomarchés omgaan met de verwar-
ring en onduidelijkheid?  Mogen de super-
markten nog wel/niet bloemen verkopen? 
Hoe zit het met de make-up-afdeling, 
speelgoed, sieraden, kleding of de huis-
houdelijke apparaten, decoratie en ser-
viesgoed? Het is een drama voor zowel de 
grootwinkelbedrijven als de speciaalzaken. 
Het hyper bureaucratische Frankrijk zou 
zichzelf niet zijn als die waslijst van niet-
essentiële producten niet tot onnavolgbare 
en kafkaëske situaties zou leiden.

Webwinkels
De lachende derden zijn de grote web-
ketens. Het is voor de Franse economie 
volgens staatssecretaris van Digitalisering 
Cedric O een schrale troost dat Amazon 
slechts 20% van de onlinemarkt beheerst 
en dat Frankrijk goed is in e-commerce. 
Het lastige is, dat je als winkelier niet 1-2-
3 zo’n webwinkel hebt opgetuigd.

Van de redactie
NieuwsNed 105 en zoals eenieder de af-
gelopen warme zomer vurig had gehoopt 
dat dit al wel het einde van de coronacri-
sis zou zijn. Niks is minder waar. Wij zit-
ten allemaal nog in een semi-confinement 
en nog steeds blijven de besmettingen 
oplopen. Het coronavirus heeft ook de 
NVLR stevig te pakken. Niet dat er in de 
regio veel besmettingen zijn, maar het 
heeft wel degelijk effect op de activi-
teiten. Nagenoeg alles ligt stil, op de 

vrijwilligerslunch en een paar uitjes in de 
buitenlucht na. Zo was er de wandeling in 
St Pierre-sur-Mer en de stadswandeling 
in Béziers langs de trompe l’oeils.

In de afgelopen weken hebben er binnen 
het bestuur, de activiteitencommissie 
en de redactie enkele wijzigingen plaats 
gevonden. Op de oproep voor nieuwe 
redacteuren is geen enkele reactie ge-
komen. Het noodzaakte ons om enkele 
organisatorische veranderingen door te 
voeren. Zo werd Nienke tot hoofdredac-

teur gebombardeerd en blijven Hans & 
Annette van der Bij actief tot er meer 
hulp is om samen met Nienke ons aller 
NieuwsNed (NN) te blijven produceren. 
Bovendien vallen nu ook de Nieuws-
Brief (NB) en de website weer onder de 
redactie. 

Wie zou willen helpen is van harte wel-
kom voor redactiewerkzaamheden zoals 
het corrigeren van teksten, opzoeken en 
schrijven van korte actuele zaken.

Geachte redactie
Toen ik het blad van vorige maand las, was 
ik eigenlijk zeer kwaad. En weet u waarom? 
De meeste NVLR-leden zijn bijna allemaal 
mensen van mijn leeftijd: gepensioneerd, 
iets ouder of jonger. Kortom het merendeel 
met “grijze” haren! Ieder van ons heeft 
z’n geld verdiend in de “goede, oude tijd”. 
Daarna konden we gemakkelijk in het zui-
den gaan wonen.
Nu ineens is alles anders en praten we ook 
heel anders: de jongeren hoeven niet per 
se “veel” geld te verdienen, ze moeten het 
wat rustiger aan doen, ze moeten voor de 
natuur leven, ze moeten gezond eten enz.
Dat is me in het verkeerde keelgat gescho-
ten!!! Zo heb ik nooit gepraat en dat zal ik 
ook niet doen: ieder moet zelf weten wat 

hij/zij doet, zonder dat anderen, ouderen, 
die het gemaakt hebben en hun schaapjes 
op het droge hebben, hen voorschrijven/
orakelen wat en hoe ze moeten leven. 
Dus hou ermee op nog “roomser te willen 
zijn dan de paus”! Ieder mag/kan zijn leven 
leiden zoals hij/zij wil!
En schrijf niet anderen voor wat zij moeten 
doen! Het is makkelijk om zo te praten 
als je geld hebt, maar heel moeilijk als je 
weinig of geen geld hebt!
Ik zou zeggen: “Geniet van het leven, zo 
lang als het kan!”.
Bertie Vaessen

Beste Bertie,
Dank je wel voor je brief. Jammer dat je het 
gevoel hebt dat we in nr. 104 de vrijheid 

van financieel-economische vooruitgang 
van jongeren zouden willen inperken. Dat 
was niet de insteek. Ik denk dat wij als 
redactie (en alle leden) iedereen, jonger 
of ouder, het beste gunnen. En is het niet 
zo dat wij nu door voortschrijdend inzicht 
samen met de jongere generatie zuinig 
moeten zijn op onze planeet? De redac-
tie wil een breed scala aan onderwerpen 
aansnijden. Milieu-onderwerpen in brede 
zin vallen ook onder de mix van interesse-
velden die wij proberen in NieuwsNed op 
te nemen. Dat betekent dat we niet alleen 
verstrooiende verhalen willen brengen, 
maar ook over zaken zoals cultuur, natuur, 
boeken, stad, kunst, interviews met leden, 
sport, gezondheid: eten, bewegen, tuinie-
ren, Franse taal en financiële onderwerpen 
willen schrijven.
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Gegrilleerde zeebaars met cantharellen
Voor de pescivoren onder ons is dit een 
heerlijk kerstgerecht. Het gaat in dit 
hoofdgerecht om de smaakcombinatie van 
vis en de verse cantharellen op een bedje 
van zuurkool. Het oorspronkelijke recept is 
van Maureen van der Wijck uit haar prach-
tige kookboek: Cuisine&Catering. Ik paste 
deze verrassend combinatie aan met reep-
jes verse rode peper en verving de zuurkool 
door groene broccoli voor het kersteffect. 
Mocht je geen zeebaars kunnen krijgen, 
dan leent kabeljauw zich ook uitstekend 
voor dit gerecht en de cantharellen kun je 
vervangen door (gedroogde) morieljes. Dit 
is een net zo  
spectaculaire combi voor een feestelijk 
etentje. Dit visgerecht valt onder de cate-
gorie snel klaar, terwijl jij aan tafel wacht.

Ingrediënten (4 personen)

2 x 50 g boter
1 kleine ui fijngesneden
1 teentje knoflook 
150 g champignons
150 g cantharellen (Girolles)
4 eetl. Cognac (flinke scheut)
½ blokje groentebouillon
200 ml slagroom
Enkele druppeltjes citroensap
Eventueel een klein schepje suiker

4 zeebaarsfilets met huid
Verse peterselie
1 fijngesneden verse rode peper
8 mooie kleine stronkjes broccoli of 200 g 
zuurkool

Bereiding
Saus:   Maak de cantharellensaus van te-
voren. Verhit de boter en bak de fijngesne-
den ui en de champignons en cantharellen 
goudbruin. Blus het mengsel af met 
cognac. Laat ca. 1 min. de alcohol verdam-
pen. Voeg het ½ bouillonblokje toe, los dit 
op in het kookvocht. Schenk de slagroom 

bij de paddenstoelen en laat het geheel 1 
min. zachtjes smoren. Verwijder de helft 
van de paddenstoelenmix voor de garne-
ring. Pureer met de staafmixer de saus tot 

een fluweelzachte massa. Mocht de saus 
te dik zijn, voeg dan wat melk toe. Breng 
de saus op smaak met enkele druppeltjes 
citroen en eventueel enkele kruimeltjes 
suiker.
Verwarm de saus, maar laat deze niet ko-
ken, dit geeft kans op schiften.

Verhit ca. 50 g boter in een grillpan met 
ribbeltjes en bak de zeebaars zodat er 
fraaie ruitjes op de vis ontstaan. Neem 
de zeebaars uit de grillpan en houdt deze 
warm in een open oven (ca. 170°C). Ver-
warm de zuurkool of broccoli in de reste-
rende bakboter. 

Serveer de zuurkool of broccoli op warme 
borden. Leg de visfilets op de groente en 
schenk enkele lepels cantharellensaus op 
de zeebaars. Garneer het gerecht met de 
apart gehouden cantharellen, een toefje 
peterselie en enkele snippertjes rode peper.
Maak het gerecht extra feestelijk met 
geroerbakte schijfjes courgette en warme 
gedroogde tomaatjes. Deze laatste zijn heel 
gemakkelijk vooraf te maken door de kers-
tomaatjes te halveren en die te bestrooien 
met zout en versgemalen peper, tijmblaad-
jes en eventueel een beetje fijngehakte 
knoflook. Droog de tomaatjes gedurende 
ca. 4 uur in de oven op 100°C.  
Zeker met kerst doen deze smakelijke culi-
naire kleinoden het heel goed.

Vereniging Belangenbehartiging 
Nederlands Gepensioneerden in 
het Buitenland (VBNGB)

Organisatie
De bestuursleden, de landenvertegen-
woordigers en adviseurs van de VBNGB 
zijn allen vrijwilligers. De meeste leden 
van de vereniging wonen buiten Neder-
land in de Europese Economische Ruim-
te, een minderheid daarbuiten, enkele 
leden wonen in Nederland. 

Thema’s
De uitvoering van de Zorgverzekerings-
wet (Zvw) voor emigranten was ooit 
aanleiding voor het oprichten van diver-
se verenigingen van Nederlanders in het 
buitenland waaruit de VBNGB is voort-
gekomen. De Zvw bestaat alweer meer 
dan 15 jaar en de verdragsgerechtigden 
hebben ermee moeten leren leven. We 
hebben wel een woonlandfactor bewerk-
stelligd. Maar de vaak onderling strijdige 
Nederlandse en Europese wet- en regel-
geving eisen nog steeds alle aandacht 
van de VBNGB. Naast de Zvw zijn het 
de belastingen die voor complicaties en 
problemen zorgen. Tenslotte heeft de 
dienstverlening van Nederland aan zijn 
buiten Nederland wonende gepensio-
neerden alle aandacht. 

Werkwijze
De VBNGB verzamelt kennis en infor-
matie over onderwerpen van belang voor 
haar leden en deelt deze met hen via de 
website en Nieuwsbrieven. Niet-leden 
kunnen proeven van een deel van de in-
formatie die ook voor hen beschikbaar is 
op onze website. De leden worden met 
advies ondersteund als zij problemen 
hebben met de Nederlandse overheid en 
soms met de overheid in het woonland. 
Indien het probleem van belang is voor 
een grotere groep leden start de VBNGB, 
als gevolmachtigde van een lid, een ge-
rechtelijke procedure 

De VBNGB voert overleg met Nederland-
se ministeries, volksvertegenwoordigers 
en publieke of private organisaties, CAK 
en SVB. Maar ook Europese instellingen 
worden direct aangesproken. 
Ten slotte wordt samengewerkt met 
vergelijkbare belangenbehartigers van 
Nederlanders buiten Nederland zoals 
Stichting Nederlanders buiten Nederland 
(SNBN) en de Stichting Grenzeloos onder 
Een Dak (GOED). Ook met de overkoepe-
lende Nederlandse organisatie in Franrijk, 
de FANF, wordt nauw samengewerkt.  

Voor meer informatie en lidmaatschap 
zie: www.vbngb.eu.

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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Meestal laat de redactie van NN Neder-
landers in Frankrijk aan het woord. Deze 
keer draaien wij dit om, want je wordt 
niet zomaar de beste Franse traiteur in 
Nederland. Volgens de jury klopte alles, de 
menukaart, de wijnkaart, de ligging in de 
winkelstraat, de ambiance, de Franse chef-
koks en uiteraard het eten. Wij spraken 
met Rudolphe Zerdoun

In Lyon is een gone een ondeugend 
jongentje, altijd vol energie en grappen, 
uitgebeeld als onze Jan Klaassen. Deze 
poppenkastpoppen werden o.a. door een 
tandarts gebruikt om de kinderen tijdens 
de behandeling te vermaken. Eigenlijk 
voelt Rudolphe Zerdoun zich ook nog 
steeds een kind van Lyon. Ondanks zijn 
25 jaar in Den Haag blijft hij un vrai gone. 
Dat is terug te vinden in de sfeer in zijn 
restaurant, er heerst altijd vrolijkheid.

Zijn restaurant heet, hoe kan het ook 
anders: Le Gone en is gevestigd aan het 
Noordeinde in Den Haag. Het is een typisch 
frans eethuis, waar mensen graag komen 
lunchen aan de mini marmeren tafeltjes op 
Thonetstoeltjes. Hij heeft veel vaste inter-
nationale gasten die voor zijn warme lunch 
met een steevast verrassende plat du jour 
komen, en de wijnen komen veelal uit zijn 
geboortestreek. De recensies op de diverse 
websites zijn lovend en vooral vrolijk. Zijn 
gerechten smaken werkelijk heel frans. 
Alle salades zijn verrukkelijk door de vinai-
grette die hij ook verkoopt. Het assortiment 
kaasjes is uiteraard frans en niet alledaags 
en de vijgencompote exquise. Op zondag 
en maandag is het restaurant gesloten en 
reserveren is met de coronamaatregelen 
verplicht. De capaciteit is beperkt.

Op maandag rijdt Rudolphe naar Lille, 
niet uit xenofobie, maar voor specifieke 
Franse ingrediënten die in Nl niet of zeer 
moeizaam te krijgen zijn, al wordt het wel 
steeds beter.

Hoe hij als kok in Den Haag belandde is 
een verhaal apart 
Er was eens een Nederlands meisje dat 

Le Gone, het fijnste Franse  
restaurant van Nederland

Interview 
door Nienke
ten Hoor-Aukema

voor de ANWB-centrale in Lyon ging 
werken. De rest kun je zelf wel invullen. 
Rudolphe had diverse stages bij gerenom-
meerde restaurants zoals Bocuse in Lyon 
gevolgd en werd door zijn Nederlandse 
vriendin/echtgenote, die een baan bij de 
ANWB in Den Haag aanvaardde, enthousi-
ast over de stad vol mopperende land-
genoten. Franstalige expats zijn gespe-
cialiseerd in het klagen over het eten. Zij 
vinden de Hollandse keuken bedroevend 
en het eten in de bedrijfskantines om te 
huilen. Koks halen de sperzieboontjes zo 
uit het water, zelfs geen klontje boter of 
een beetje tijm. 

Bovendien was er maar 1 echt frans-frans 
restaurant op de Plaats. Rudolphe kookt 
met zijn hart en begon met bedrijfscate-
ring, toen het pand aan het Noordeinde in 
2001 vrijkwam. Nu doet hij al vele jaren 
beide. Het allerleukste vindt hij het cateren 
op locatie voor een feestelijke gelegenheid.

De verkoop van specifiek Franse toppro-
ducten loopt altijd goed. Denk aan echte 
vinaigrette, die smaakt zoals hij hoort te 
smaken, geen doorzichtige soort shampoo 
met drijvende stukjes. De kaart wisselt 
niet, de dagschotel verandert wel elke dag. 
Zijn specialiteiten zijn vooral de quenelles 
au broches, soufflé van snoek in kreeften-
saus, bloedworst, kalfsniertjes geflam-
beerd met cognac en veel meer echte 
specialiteiten uit Lyon, de hoofdstad van 
de gastronomie. Waar kun je in Nederland 
goede boudin vinden? Ja, zeker bij… Alle 
gerechten zijn fait maison, altijd vers en 
biologisch.  

De beste traiteur van Nederland word je 
niet zomaar. Hoe werkt zo’n verkiezing?
Net als bij de Michelin Gids komen er 
onaangekondigd juryleden meerdere malen 
eten, stellen wat vragen en komen vol-
strekt onverwacht nogmaals langs. 

Heb jij veel last gehad van de coron-
acrisis of heb jij juist meer maaltijden 
thuisbezorgd? 
Wij hebben zeker last gehad van de slui-

tingen door de coronamaatregelen, maar 
wij hadden al ver voordat andere restau-
rants aan catering en afhaal- en bezorg-
maaltijden deden dit in ons systeem. De 
afhaalmaaltijden lopen goed.

Wat zijn jouw toekomstplannen? Terug 
naar Lyon?
Terug naar Lyon als restaurateur zou heel 
lastig zijn. Er zijn niet alleen enorm veel 
hele goede koks daar, dus vanuit het oog-
punt van concurrentie zou het een soort 
zelfmoord zijn. Bovendien is het concept 
van Le Gone in den Haag uniek. 

Hoe vaak kom je in Lyon en heb je daar 
ook een (vakantie)huis?
Nee, wij hebben nog geen vakantiehuis in 
de buurt van Lyon, omdat wij nog steeds 
tweemaal per jaar met veel liefde bij mijn 
familie ontvangen worden en de kinderen 
daar altijd mogen komen logeren. Mijn 
toekomstplan is een mooi huis in Frankrijk 
in de buurt van Lyon.

Zou jij zin hebben in een workshop voor 
Nederlanders in de Languedoc/Roussil-
lon?
Zeg nooit, nooit! Voorlopig heeft Rudolphe 
amper tijd om zijn familie in Lyon op te 
zoeken, maar ooit komt de tijd dat hij 
met liefde en humor een serie kooklessen 
aan Nederlandse expats in de Languedoc/
Roussillon zou willen geven, pourqoi pas? 
Chapeau! Tot die tijd is het zeker de moeite 
waard om een keer in Le Gone in Den Haag 
te gaan lunchen.

Le Gone, 
restaurant/traiteur Lyonnais
Noordeinde 200 C
2514 GS Den Haag 
T: +31 70 3625026. 
E: traiteur.legone69@gmail.com

Het voederhuisje.  
Mijn pen kon ik niet weerstaan 
toen ik dit voederhuisje zag staan.  
Het is een creatie van een tachtigjarige man 
die ook nog prachtig gitaarspelen kan.  
Hij was dan ook muziekleraar.  
Zijn vrouw speelde eveneens gitaar. 
Daarom bewoonden ze een oud boerderijtje in 
een bos. 

Hier bespeelden ze hun gitaren er lustig op los. 
Ze kenden tevens vele vogelgeluiden van 
buiten 
en liepen ze vaak vrolijk mee te fluiten.
Voor de vogels maakten ze lekkere dingen.  
Heerlijk; dergelijke creatievelingen. 

Hélène Temminck
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Zout (originele titel: Pactum salis)
In Zout maken we kennis met Jean, die 
zijn leven in Parijs ontvlucht is. Hij heeft 
gekozen voor een rustig leven in Bretagne, 
in plaats van een bestaan in de grote 
stad waar niets dan ellende heerst. Hij 
heeft werk gevonden aan de Franse kust 
als oogster van zout un paludier. Dag-in-
dag-uit staat hij te ploegen in zijn eigen 
zoutpan waar hij zout produceert. Ondanks 
de eentonigheid van zijn nieuwe bestaan is 
Jean tevreden: hij heeft iets te doen en er 
komt geld binnen.
Wanneer hij op een dag bij zijn zoutpan 
komt, ziet hij een onbekende auto staan en 
niet veel later vindt hij in zijn werkplaats 
een vreemde man, die op een voorraad 
zout stinkend zijn roes ligt uit te slapen. 
Tot overmaat van ramp heeft de vreemde-
ling geürineerd in zijn zoutpan, waar Jean 
letterlijk ‘pislink’ om is. Daar gaat een deel 
van zijn werk en hij jaagt de indringer van 
zijn terrein.
De man, Michel genaamd, komt echter 
terug. Hij blijkt vakantie te vieren in  
Bretagne. Michel is een ambitieuze make-
laar die bereid is tot alles om maar te sla-

gen. Hij is een man die graag drinkt, snel 
geld wil verdienen en vrouwen versiert. 
Tussen deze twee mannen ontstaat een 
onwaarschijnlijke vriendschap, temidden 
van het uitgestrekte zoutlandschap. 

Zout is een bijzonder boek waarbij het 
aan de lezer overgelaten wordt wat hij 
van het verhaal vindt. Het is een roman 
over vriendschap, een monnikenbestaan, 
tegengestelde karakters en - niet te ver-
geten - zout. De auteur heeft een bijzon-
dere schrijfstijl waarbij de zinnen opvallend 
lang zijn. Ze lijken soms nietszeggend om 
daarna de lezer te verrassen met amusante 
scènes en woordspelingen. 

Over de auteur: 
Olivier Bourdeaut, zoon van een notaris uit 
Nantes, is de derde in het gezin van vijf 
kinderen. Nadat hij gezakt was voor zijn 
baccalaureaat (bac), te vergelijken met het 
Nederlandse middelbareschooldiploma, 
voltooide hij een brevet d’études profession-
nelles (BEP) in verkoop en handel en werd 
hij makelaar in Nantes. 
Op dertigjarige leeftijd verloor hij zijn baan 

en besloot zich te wijden aan de litera-
tuur. Hij werkte twee jaar aan het schrijven 
van zijn eerste roman, een duister werk 
dat geen uitgever vond. In de tijd dat hij 
bij zijn ouders in Spanje woont, wijdt hij 
zich aan het schrijven van een andere 
lichte en absurde roman die ‘En attendant 
Bojangles’ zal heten en die hij in 7 weken 
af heeft. Uitgegeven door Finitude, de 
eerste uitgeverij die het boek aankocht, 
kreeg dat boek de enthousiaste steun van 
Jérôme Garcin in Le Nouvel Observateur 
en kende het meteen een enorm succes bij 
het publiek.

Door

Annette van der Bij

Frans-Nederlandse 
digitale leesclub

Nieuwe leden stellen zich voor
Lida en Hans Rat
Sinds 2008 hebben wij, Lida en 
Hans Rat uit Schoonhoven, ons 
maison de maître in Argeliers , Aude. 
Lida, lerares en Hans loopbaan in 
het OV tot 2012, bij de Union In-
ternationale des Transports Public, 
een mondiale brancheorganisatie. 

Wij zijn actief lid van “Argeliers sans Frontieres”. Via de NVLR ho-
pen wij mee te draaien in een Nederlands netwerk. Ons huis is een 
“seconde residence”. Voor de gezelligheid gebruiken wij het in de 
zomermaanden ook als “Chambres d’Hotes”. www.lesjujubes.nl 

Fred van Klaveren en Karin van Klaveren-den Boer
In 2000, na een totaal verregend eerste gedeelte van onze vakantie 

in de Dordogne, besloten wij 
de laatste 10 dagen de zon op 
te zoeken. Wij eindigden toen 
in de buurt van Narbonne. 
Sinds die tijd keerden wij elk 
jaar weer terug in deze regio. 
In 2012 hebben wij ons huis in 
Pouzols Minervois gekocht en 

we genieten daar met volle teugen. Na vele omzwervingen over de 
aardbol, eerst bij de Koopvaardij en later in dienst bij Shell, hopen 
wij nu nog meer van deze regio met zijn rijke historie te ontdekken. 
frederikvanklaveren@gmail.com

Feico Leemhuis,
Hoi, Vive la France! Na vijftig steeds moeilijkere winters in Quebec 
was een kleine operatie de enige reden om Frankrijk te bezoeken. 
Terwijl de temperatuur bij vertrek -32 graden Celsius bereikte, was 
het bij aankomst in Toulouse lenteachtig weer. De beslissing om 
te genieten van het mediterrane klimaat was een van de gemak-
kelijkste ooit genomen.
Canada zal voor altijd mijn emotioneel eerste land zijn, alleen al 
door het feit dat 7600 jonge mannen stierven bij de bevrijding van 
Nederland. Een heleboel soldaten waren Frans-Canadezen uit de 
provincie waar zakelijk alles mogelijk was. Om te eindigen in de 
Minervois is zonder twijfel de kers op de taart...
8 rue de L’ancienne Mairie - 34210 Siran
Fixe: 33 (0) 430376108
E-mail: feicoleemhuis@gmail.com

Peter Bennema
Na meerdere keren geëmigreerd te zijn naar o.a. Zuid-Afrika,  

Canada, Canarische eilanden en het 
Caribisch gebied ben ik nu dus sinds 
anderhalf jaar hier in Saint-Theodorit 
in de Gard beland. Ik heb heel veel ge-
reisd en gezien van de wereld, en heb 
gewerkt in de horeca, projectmanage-
ment, toerisme en duikwereld. Vorig 
jaar ben ik per ongeluk en noodzakelijk 
in Frankrijk terecht gekomen en heb nu 

mijn eigen micro entreprise, waar ik werk als gardien en homme toutes 
mains. Het is hier geweldig! peter.bennema@gmail.com



22   NieuwsNed winter 2020/21

U zult ze regelmatig gekregen hebben: de 
telefoontjes of u voor slechts € 1 uw huis 
wilt isoleren. Vaak zeer dubieus. 
Deze column brengt u op de hoogte van de 
huidige regels met betrekking tot energie-
zuinige verbouwingen. 

MaPrimeRénov heeft op 1 januari 2020 de 
oude maatregelen vervangen:

“Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique” (CITE) 
l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) 
Website is: https://www.maprimerenov.
gouv.fr/ 

De nieuwe regeling heeft dezelfde doel-
stelling: het energiezuiniger maken van 
woningen. Om voor subsidie in aanmer-
king te komen, dienen de werkzaam-
heden uitgevoerd te worden door erkende 
RGE-bedrijven (Reconnue Garantes pour 
l’Environnement). Gelet op dat belang, zijn 
de meeste Franse bedrijven werkzaam in 
die branche, aangesloten bij het RGE-
keurmerk. 

De hoogte van de subsidie is sterk afhan-
kelijk van de hoogte van het inkomen (hoe 
hoger het inkomen, hoe lager de subsidie) 
en de hoogte van de energiewinst (hoe 
hoger de winst, hoe hoger de premie). 
Het bedrag van de subsidie hangt van de 
gebruikte materialen en installaties af. Het 
gaat om maximaal € 20.000 gedurende  
5 jaar.

Om het onoverzichtelijk te maken, zijn 
er nog wel andere subsidies mogelijk (die 
los of als aanvulling op de MaPrimeRenov 
komen:

Hoe werkt het?
De subsidieaanvraag dient gedaan te wor-
den via www.maprimerenov.gouv.fr. voor-
dat de werkzaamheden zijn begonnen! Bij 
de aanvraag dient de offerte toegevoegd 
te worden, de avis d’impôt etc. De hoogte 
van de subsidie is ook afhankelijk van de 
hoogte van de inkomsten, vandaar dat de 
avis d’impôt meegestuurd moet worden. 
Als het dossier is geaccepteerd, ontvangt u 
nadere uitleg
De werkzaamheden kunnen beginnen na-
dat de subsidieaanvraag is gedaan. Het is 
niet nodig om de acceptatie af te wachten. 
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond en 
de factuur is ontvangen, kan de subsidie 
worden aangevraagd via de genoemde 
website. De factuur en de RIB van de 
Franse bankrekening moeten worden mee-
gestuurd. 

Door 
Rob van Schijndel

Renoveren? Samen met 
de Franse overheid? 

•	 renteloze lening (éco-prêt à taux zéro)
•	 lokale hulp (des aides des collectivités 

locales)
•	 bonussen betaald door energie-

leveranciers (certificats d’économies 
d’énergie CEE) l’aide d’action Logement 

•	 verlaagde BTW van 5,5% op energie-
zuinige investeringen

•	 de cheque énergie die automatisch 
wordt opgestuurd (via de belasting-
aangifte weet men wie er recht op 
heeft)

Ook deze regeling staat niet stil (net zoals 
bij de crédit d’impôt, waar jaarlijks veran-
deringen doorgevoerd werden in de hoogte 
van de premies en de in aanmerking ko-
mende installaties). Vanaf 1 oktober 2020 
is de regeling van toepassing voor ieder-
een, ongeacht de hoogte van de inkom-
sten. De eerste 9 maanden van het jaar 
was de regeling alleen voor huishoudens 
met een laag inkomen. De regeling geldt 
nu ook voor eigenaren die hun onroerend 
goed verhuren. 
Was er geen recht op de MaPrimeRénov-
subsidie bij de energiezuinige maatregelen 
die u hebt uitgevoerd, de eerste 9 maan-
den van het jaar, door uw hoge inkomen, 
dan profiteert u nog wel van de crédit 
d’impôt (belastingvermindering voor eco-
logische transitie).

Op de volgende website kan vrij een-
voudig worden bekeken waar er recht op 
is: https://www.faire.gouv.fr/aides-de-
financement/simulaides
Dit is geen commerciële website en er 
wordt dus ook niet naar contactgegevens 
gevraagd! 

Even wat tips van de Franse overheid:
Het is voor bedrijven verboden om  
telefonisch contact op te nemen over de 
energiezuinige verbouwingen. Behalve 
uiteraard als u zelf eerst hebt gebeld en 
er wordt teruggebeld.
Vertrouw nooit ondernemers die bij u 
aanbellen en zogenaamd door de over-
heid zijn gestuurd.
Geef nooit uw bankgegevens en teken 
nooit binnen 1 dag een offerte.  
Bestudeer de offerte en vergelijk deze 
met andere offertes!
Teken nooit een verklaring dat de werk-
zaamheden zijn verricht, terwijl dat nog 
niet het geval is. 
Als er een probleem ontstaat, neem dan 
contact op met organisaties die con-
sumenten ondersteunen. https://www.
economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associati-
ons-de-consommateurs 
Denkt u te maken te hebben met fraude 
of poging tot fraude, neem dan contact 
op met Faire (www.faire.gouv.marenov)   

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl

dakgoten en dakreparaties
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Nieuwe leden:  
Dhr/Mevr. F. van Klaveren-de Boer; Pouzols-M 

Dhr. F. Leemhuis; Siran 

Mevr. D. van der Marel; Alèt-les-Bains

Dhr/ Mevr. H. Rat-Bosman; Schoonhoven Nl

Mevr. Ch. Vanderspek; St.Quentin la Poterie

Afmeldingen:
Dhr. M. Boom; Arzens

Mevr. A. Menger; Saint Privat

Dhr/Mevr. R. Kranendonk; Magalas

Dhr/Mevr. C. Hoppezak; Espéraza

Dhr/Mevr. L. van de Buijs; Les Aires  

Mevr. M. Looijestein; Cazelles  

Dhr. H. van der Graaf; Mons-la-Trivalle

Bestuur
Interim-voorzitter
Louk Wendels
1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
lwendels@hotmail.com 

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

Penningmeester
Nelleke Streefkerk
624, Chemin du Fanc
34390 Mons la Trivalle
en:
Van Weerden Poelmanweg 146
3768 MN Soestduinen
Tel. +31 (0)621 89 56 87 
streefkerknelleke.a@gmail.com

Ledenadministrateur
Henk de Klerk
10, rue Georges Brassens
11700 Pépieux
Tel. +33 (0)6 34 15 21 85
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
 

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, Caisse d’Épargne 
Olonzac, 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 
 
Nedje
Leden kunnen 1 keer per jaar een gratis 
Nedje plaatsen.  
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.

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, Annette van der Bij,  

Hans van der Bij, John Caous, Nienke ten Hoor,  

Rose-Line Lentjes, Dorine van der Marel,  

Rob van Schijndel, Hélène Temminck, Margo Vos,  

Pieter Vos

Foto’s van:

Sinshein, Lynn Kintzger

Opmaak: Katrine Høyer

Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Verzending: Henk de Klerk

Website

Uitgebreide informatie over onze vereniging, de 

activiteiten en het leven in Frankrijk vindt u ook op 

onze website www.nvlr.eu.  

Webmaster: Frans Lesquillier  

Kopij sturen naar: redactie@nvlr.eu

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt maandelijks (behalve in juli). 

Kopij sturen naar: redactie@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. 106) verschijnt in

maart 2021
Uiterste inleverdatum voor kopij:

8 februari 2021

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


