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Binnen enkele dagen zal  NieuwsNed 105 op de 
deurmat vallen. Bij de meesten in ieder geval. Wij 
weten dat een aantal leden niet het hele jaar in 
Frankrijk woont, dus kan het zijn dat NN op de 
verkeerde mat neerploft.  
Schroom niet om een digitaal exemplaar op te 
vragen. Klik en vraag: redactie@nvlr.eu    

 

Coronavirus in Frankrijk –  

De situatie verbetert in Frankrijk, de tweede golf is inmiddels over het hoogtepunt. President Macron lichtte 
een stapsgewijze versoepeling van de lockdown toe. 

Laatste update van dit artikel: 3 december, 19.00 uur 

Stappenplan voor de versoepeling van de Franse lockdown 

Stap 1: per 28/11 
De niet-essentiële winkels mogen weer open, net als de kerken. 
De radius waarin Fransen mogen recreëren wordt vergroot van 1 km naar 20 km (voor max. 3 uur, i.p.v. 1 
uur). 

Stap 2: vanaf 15/12 (mits de situatie goed blijft) 
Bioscopen, theaters en musea mogen weer open (volgens protocol). 
Vanaf 15 december mogen de Fransen zich weer vrij verplaatsen, overdag vervalt de verplichte uitgaans-
verklaring (l’attestation de déplacement). 
Wel geldt er vanaf deze datum een avondklok/uitgaansverbod van 21.00 uur tot 7.00 uur 
(uitgaansformulier verplicht). Behalve op 24 december en 31 december. 

De Franse overheid raadt aan om tijdens de feestdagen met maximaal 6 mensen aan tafel te gaan.  
Dat is zonder de kinderen te tellen.  

Tot half januari geldt 
Thuiswerken blijft de norm, indien mogelijk. 
Privé-bijeenkomsten moeten tot een minimum beperkt blijven. 
Evenementen en grote bijeenkomsten blijven verboden. 
De Franse wintersportgebieden mogen nog niet open in december. 

Stap 3: vanaf 20 januari (mits de situatie goed blijft) 
De horeca mag weer open, net als de sportscholen. 
De avondklok vervalt. 

Zie hier ook een helder overzicht van de versoepeling in Le Monde (in het Frans). 

Kinderboeken te geef. Als nieuw. 

Titel/ Schrijver 
Vlinder; M Bruijstens  
Jip & Janneke; A M G Schmidt 
Floddertje; A M G Schmidt  
De Gorgels; Jochem Myjer 
Het Grote Voorleesboek (4 jaar) 
Het Grote Rintje Voorleesboek 
Nu even niet; M Verstraete 
Samen kijken; K Amant 
Boer Boris en de Maaimachine;  
T. van Lieshout 
Stille nacht, Heilige nacht. 
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In de Staatscourant nr 53972 van 20 oktober j.l. publiceerde de Minister van Medische Zorg de 

Woonlandfactoren voor het jaar 2021. Deze factoren bepalen de uiteindelijke bijdrageverplichting 

van Verdragsgerechtigden. Voor Frankrijk is de vastgestelde factor 0,8918, dit is iets lager dan in 

het voorgaande jaar. De woonlandfactoren zijn vastgesteld aan de hand van de kosten uit het 

meest recente jaar voorafgaand aan 2015, en zijn geïndexeerd op basis van de meeste gegevens 

van de WHO over de zorgkosten .   

 

Veel van onze leden zullen de website nederlanders.fr al kennen.  

Naast interessante nieuwtjes, het ledenforum en de virtuele vrijdag-

middagborrel, vind je daar nu ook een oproep voor het samenstellen 

van een Franstalige Top-50.  

Enkele forumleden vonden het een leuk idee om naast de Top 4000 en 

Top 2000 in Nederland, een Franstalige versie te maken voor  

Nederlanders in Frankrijk. 

Eenmalig registreren (gratis) en je kunt meestemmen. 

Misschien iets voor deze regenachtige dagen ??? 

 

  

 

 

De redactie wenst alle NVLR-leden 

Gezellige Kerstdagen  

en 

een Gelukkig, maar vooral gezond 
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