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Coronavirus in Frankrijk – LAATSTE UPDATE 7 januari
De Franse horeca, skigebieden, musea en bioscopen blijven nog zeker gesloten tot februari,
meldde premier Castex op 7 januari.
Lees hieronder de laatste berichten over de corona-situatie in Frankrijk.
Omdat de cijfers niet snel genoeg verbeteren in Frankrijk, mogen de horeca, de wintersportgebieden, musea en bioscopen nog niet open in januari, zoals eerder was voorgenomen. Op 20 januari geeft de Franse
overheid informatie over eventuele heropeningen in februari.
Huidige Franse lockdownregels
 De Fransen mogen zich overdag weer vrij verplaatsen (ook tussen departementen/regio’s), het verplichte uitgaansformulier vervalt overdag.
 Wel geldt vanaf deze datum een avondklok vanaf 20.00 uur tot 6.00 uur voor het grootste deel van
Frankrijk.
 In 20 departementen begint deze avondklok al om 18.00 uur. Het gaat om de departementen: Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, AlpesMaritimes, Hautes-Alpes, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort, Ardèche, Allier.
Op 9 januari werd dit nog uitgebreid met de departementen, Bouches-duRhone, Cher, Côte-d’Or, Bas-Rhin, Var et Vaucluse
 Tijdens de avondklok moet men opnieuw een ingevuld uitgaansformulier
(l’attestation de déplacement) bij zich hebben.
 Geldige redenen om ’s avonds of ’s nachts het huis te verlaten zijn o.a.:
vanwege werk, voor ziekenhuisbezoek, voor een dringende familiereden
(motif familial impérieux), voor internationale reizen (per trein of vliegtuig), voor het uitlaten van de hond (max. 1 km van huis).
 Er zullen extra politiecontroles zijn om deze avondklok te handhaven.
 De boete voor wie zich na 20.00 uur zonder geldige reden op straat bevindt is €135.
 Mondkapjes zijn bijna overal verplicht zelfs buiten in drukke gebieden.
 Alle winkels zijn sinds 28/11 weer open, net als de kerken en de kappers.
 Thuiswerken blijft verplicht in Frankrijk, zoveel als mogelijk.
 De crèches en scholen waren en blijven open. Wel moeten nu ook
scholieren vanaf 6 jr mondkapjes dragen in de klas (eerder gold dit
voor11+ jaar).
 Privé-bijeenkomsten moeten tot een minimum beperkt blijven.
Thuis maximaal 6 volwassenen bijeen.
 Evenementen en grote bijeenkomsten blijven verboden.
 Hotels mogen open zijn, maar er is alleen roomservice mogelijk, ook alle hotelhoreca moet sluiten.
 Benzinestations, garages, autoverhuurbedrijven zijn open.
 Bejaardenhuizen mogen bezoek blijven ontvangen en de Fransen mogen naar de kerk (maar niet naar
collectieve kerkdiensten).
 De parken, bossen en stranden zijn toegankelijk (vorige lockdown waren ze afgesloten).
Voorlopig nog gesloten in Frankrijk: restaurants, cafés, musea, bioscopen, sportscholen en de skigebieden
(liften zijn dicht).
Lees hier het hele artikel.
Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /
Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon
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Mededeling van de Activiteitencommissie
Door de verlenging van de confinement-maatregelen komen uiteraard ook alle binnen
activiteiten van de NVLR te vervallen.

De wandelingen mogen wel doorgaan, met inachtneming van de Covid-maatregelen.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Tweede Kamerverkiezingen Nederland, maart 2021
Registratie voor kiezers buiten Nederland
Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig met het formulier.
Wilt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Zorg dan dat de gemeente uiterlijk
3 februari 2021 uw ondertekende formulier en een kopie van uw identiteitsdocument ontvangt. Als u zich
later aanmeldt, kunt u niet meer als kiezer buiten Nederland stemmen op 17 maart 2021. U kunt zich dan
nog wel aanmelden voor toekomstige verkiezingen.
Hoe werkt het?
 Vul het formulier in;
 Print, onderteken en scan het, of maak een foto;
 Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op via de uploadpagina (externe link) of per
post naar:
Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 84 008
2508 AA Den Haag
Netherlands
U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen, en
een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.
Lees hier meer ...
Bron: https://www.denhaag.nl/

De startdatum van de winteruitverkoop Frankrijk uitgesteld tot 20 januari.

In verband met de Covid-19 maatregelen en het
reconfinement heeft de regering besloten de start van de winteruitverkoop van 2021 uit te stellen tot woensdag 20 januari
(in plaats van 6 januari). De uitverkoop duurt tot woensdag 16
februari 2021.
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Herinnering!
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 tegen de komst van reusachtige windmolens; jagers, wijnboeren en wandelaars voorzagen 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 boomsoorten. 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, cipressen en coniferen. Dan op een bord onder de
krachtig draaiende wieken het interessante verhaal van de ‘nieuwe tijd’: “11 molens goed voor 22 miljoen
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 boswegen 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: liefst voor 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

Mondkapjesklem voor brildragers
Handig ding! Met deze Franse neusclip krijgen brildragers geen beslagen glazen meer als ze een
mondkapje op hebben.

De ‘Misty’ is van bioplastic en wordt gemaakt in Normandië, mede door een Nederlandse die al 12 jaar in die
streek woont.
Een mondkapje is voor brildragers reuze-irritant: je bril beslaat meteen zodra je het kapje opzet. In Normandië hebben ze daar een perfecte oplossing voor gevonden: de Misty. Dat is een clip van nog geen 2 euro die
je neus niet afsluit, maar wel de lucht tegenhoudt die naar je bril stijgt. De Misty wordt gemaakt van bioplastic (op basis van maïszetmeel) en bestaat in diverse kleuren.
Franse uitvinding met Nederlandse connectie
Misty is uitgevonden vlak bij het pittoreske vissersstadje Dieppe en wordt daar ook lokaal geproduceerd.
Grappig is dat deze neusklem ook een Nederlands kantje heeft. Hij wordt namelijk mede op de markt gebracht door Natasja Wehman, een Nederlandse die al 12 jaar woont en werkt in Normandië. Eerder runde ze
een hotel aan zee maar sinds 2020 is ze verbonden met NormandyEcoSpace, een collectief van jonge ontwerpers die innovatieve producten maken.
Het succes van Misty
Misty is in Frankrijk en België te koop bij diverse apotheken, boekhandels,
brillenwinkels en supermarkten, en de klem is ook online verkrijgbaar
(voor binnen- en buitenland). Ze worden ook naar Nederland verstuurd,
nu daar ook een mondkapjesplicht geldt!”
Misty neusklem online bestellen: www.ecospace.fr
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Wat verandert er per 1 januari?
Een greep uit de nieuwe bepalingen:
 Vergoeding van hoortoestellen
In het kader van de zogenaamde "100% gezondheidshervorming" voorzag een decreet
dat op 12 januari 2019 in het Publicatieblad werd gepubliceerd, in de volledige terugbetaling (zonder kosten) door de sociale zekerheid en de aanvullende ziektekostenverzekering van
bepaalde hoortoestellen.
 Gasprijzen
Engie's gereguleerde gasverkooptarieven stijgen met gemiddeld 0,2% op 1 januari 2021 ten opzichte van de
schaal die sinds 1 december 2020 van toepassing is.
 Sigarettenprijzen
Vanaf 1 januari 2021 zal de prijs van bepaalde sigaretten stijgen.

 Toeslagen voor bellen naar administraties
Sinds 1 januari 2021 mag het bellen naar een administratie niet meer kosten dan de prijs van een lokaal gesprek. Het einde van de toeslagnummers om de administraties te bereiken
 Verboden plastic producten voor eenmalig gebruik
Rietjes, bestek, roerstaafjes, bekers en hun deksels... Welke producten zijn nu verboden?
Kunststofproducten voor eenmalig gebruik: nieuwe verboden. Lees meer...
 Einde van folders in brievenbussen
Vanaf 1 januari 2021 is het verboden om ongeadresseerd drukwerk te deponeren in
brievenbussen en op voorruiten.

 Douches in Italiaanse stijl (inloop-douches) in nieuwe
woningen
Vanaf 1 januari 2021 moeten appartementen op de begane grond en vrijstaande woningen in woonwijken of huurwoningen worden voorzien van inloopdouches.
 Fietsmarkering
Om diefstal, of illegale wederverkoop van fietsen tegen te
gaan, moeten fietsen die door handelaars nieuw worden
verkocht, vanaf 1 januari 2021 worden gemerkt.
 Verhuuraanbod in gemeubileerde toeristische
accommodaties
Elk platform dat een aanbod van toeristische gemeubileerde accommodaties publiceert, moet vanaf 1 januari
2021
aangeven of het afkomstig is van een particulier of van
een beroepsbeoefenaar. Lees meer...

Lees hier het hele artikel van de wijzigingen.
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