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Beste Nederlanders in Frankrijk, 
 
Ook tijdens deze tweede lockdown in Frankrijk is de Nederlandse ambassade in Parijs geopend en 
zetten we ons graag voor u in. 
 
• Heeft u een reisdocument nodig? De consulaire afdeling blijft hiervoor open, evenals voor hulp 
bij noodgevallen. Maak online een afspraak. https://www.vfsvisaonline.com/Netherlands 
• Heeft u een afspraak met de consulaire afdeling van de ambassade, maar bent u verhinderd? 
Annuleer dan uw afspraak. Zo komt uw plek vrij voor iemand anders. Om een afspraak te kunnen 
annuleren, heeft u een referentienummer nodig. Dat staat in uw afspraakbevestiging. 
• Heeft u een consulaire verklaring (bv. woonplaats, burgerlijke staat) nodig? Kijk op de pagina 
Verklaringen aanvragen voor meer informatie. Met uitzondering van de verklaring van in leven 
zijn, kunnen deze digitaal (via e-mail) worden aangevraagd. Zie als voorbeeld de pagina Verkla-
ring over de burgerlijke staat in Frankrijk. https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/
verklaringen-regelen 
• Heeft u vragen over coronamaatregelen of andere consulaire zaken? Laat het ons weten via het 
24/7 BZ contactcenter op 01 40 62 33 00 of bekijk de andere contactmogelijkheden.  
• In heel Europa worden regels aangescherpt, waardoor het de komende weken praktisch onmo-
gelijk zal zijn om te reizen. De uitzonderingen en verklaringen voor 
noodzakelijke reizen binnen Frankrijk kunt vinden op de website van 
het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. https://
www.interieur.gouv.fr/Actualites/ 
• Informatie en verklaringen over reizen vanuit het buitenland naar 
Frankrijk vindt u ook op de website van het Franse ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Deze informatie is ook in het Engels beschik-
baar.  
• Bekijk het reisadvies voor Frankrijk van het Ministerie van BZ. 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/
reisadvies 
• Wilt u op de hoogte blijven van de veiligheidssituatie in Frankrijk? 
Registreer u dan bij de BZ Informatieservice van de ambassade. 
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ 
• Volg ook de Facebookpagina van het portal voor Nederlanders in het buitenland: 
@NederlandWereldwijd 
 
We zijn u graag van dienst en wensen u veel sterkte tijdens deze periode. Let op uzelf en op uw 
naasten. 
Nederlandse ambassade in Frankrijk   

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon/ Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon  



 

 

Coronavirus in Frankrijk – LAATSTE UPDATE  30 oktober 2020 
 
Het aantal corona-besmettingen blijft oplopen in Europa en ook de Franse situatie blijft zorgwek-
kend.  
Tot 1 december is Frankrijk daarom opnieuw in lockdown. Lees hier de laatste berichten. 

President Macron liet gisteravond weten dat de situatie in Frankrijk ernstig is. De maatregelen die 
sinds eind augustus zijn doorgevoerd blijken niet voldoende effect te hebben. Vanaf half novem-
ber zullen de Franse ziekenhuizen het naar verwachting zeer zwaar krijgen met IC’s die voor 
meer dan 90% bezet zijn. Vandaar dat de Franse regering het volgende heeft besloten: 

Frankrijk gaat opnieuw in een nationale lockdown vanaf vrijdag 29 oktober tot tenminste 1 de-
cember. 

• De crèches en scholen blijven echter open. Ook scholieren vanaf 6 jaar moeten mondkapjes 
dragen (eerder gold dit alleen voor 11+ jaar).  

• Ook kunnen de Fransen blijven werken, maar thuiswerken is verplicht zoveel als mogelijk. 

• De  attestation de déplacement (het getekende formulier met een geldige reden) komt 
terug voor alle Fransen. Wie zonder dit formulier (uitgeprint of op telefoon) de deur uitgaat 
riskeert een boete van €135.  

• Geldige redenen om het huis te verlaten zijn onder meer: naar werk gaan 
(werkgeversverklaring verplicht), de kinderen naar school brengen (onderwijsverklaring ver-
plicht), boodschappen doen, voor medische afspraken, voor buitensport (solo) of de hond 
uitlaten maximaal 1 km van huis en maximaal 1 uur, of een ‘dringende’ familiereden. 

• Alle evenementen en (privé-)bijeenkomsten zijn verboden. 

• Horeca en ‘niet-essentiële’ winkels moeten de komende weken sluiten. Hetzelfde geldt voor 
kappers,  
musea, sportscholen, bioscopen, theaters en andere uitgaansgelegenheden. 

• De markten met versproducten (ook de overdekte) mogen openblijven. 

• Reizen tussen de Franse regio’s mag vanaf maandag 2/11 niet meer. Dit weekend is de 
Franse politie nog coulant, zodat de Fransen terug kunnen keren van hun herfstvakantie.  

• Hotels blijven geopend (o.a. om Fransen die voor hun werk mogen reizen te ontvangen), 
maar er is alleen roomservice mogelijk, ook alle hotelhoreca moet sluiten. 

• Benzinestations, garages, autoverhuurbedrijven blijven open 

• Bejaardenhuizen mogen openblijven voor bezoek en dit weekend (Allerheiligen) mogen de 
Fransen naar kerkdiensten en de begraafplaatsen. 

• De parken, bossen en stranden blijven dit keer geopend toegankelijk tijdens de lockdown. 

• De Franse grenzen blijven open voor (Schengen) landen binnen Europa, maar voor landen 
buiten  Europa gelden strenge grensrestricties en is een negatieve COVID-test verplicht. 

• Over 15 dagen volgt een nieuwe evaluatie. 

Voor meer informatie verwees de minister van Volksgezondheid naar de website van de Franse 
overheid. 
 
Bron: https://www.frankrijk.nl/2020/10/corona-virus-status-frankrijk-nieuws-reisadvies/ 

 

 Kijk voor meer informatie over de coronamaatregelen op: 

 Nederlanders.fr 

 Frankrijk.nl 

 Gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 Onze Belgische leden kunnen ook inlichtingen vinden op: ibz.be. 

NIEUWSBRIEF  NVLR pag. 2 



 

 

NIEUWSBRIEF NVLR pag. 3 

 
 
Het bestuur heeft met toestemming van de leden besloten éénmalig de contributie te halveren.  
Door de Covid-19-crisis is een groot aantal activiteiten geannuleerd of niet georganiseerd en daar-
om is deze beslissing genomen. 

 

Voor het jaar 2021 bedraagt de contributie: 

voor duo-leden €27,50 (i.p.v. €55) 

Voor een solo-lid € €17,50 (i.p.v. €35) 

Er worden, ter besparing van extra kosten, geen aparte facturen meer verstuurd. Ook i.v.m. bank-

kosten 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 lidmaatschapsnummer te vermelden. Dit nummer is vermeld bovenaan de 

adressticker op de enveloppe van NieuwsNed. 

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen aan: streefkerknelleke.a@gmail.com 

 

Nelleke Streefkerk-Stemerding 

penningmeester  

Na de zomer hadden Paula Droppert, Carla van Gelle-
cum en Ernst van Hoorn alweer twee wandelingen be-
dacht.  

De eerste wandeling, op 23 september, ging vanuit 
Cessenon-sur-Orb rond de Orb. 

Coronaproof liepen we in groepen van tien. De politie 
passeerde ons en groette vriendelijk. Goedgekeurd dus. 
Halverwege de wandeling werd de marmergroeve van 
Coumiac gepasseerd (niet meer in gebruik). En daar 
werd duidelijk dat het niet handig is de telefoon van je 
vrouw in je eigen rugzak te bewaren. Wanneer je na 
een sanitaire stop de groep niet meer ziet en je dan je 
vrouw wil bellen, bel je je eigen rugzak. Gelukkig vond 
het verloren schaap al snel zijn kudde terug. Tot slot 
volgde een picknick op een prachtige schaduwplek aan 
de Orb. 

Tot ieders verrassing stonden daar heerlijke salades 
klaar, gemaakt door Albert van Woerkum. Heel veel 
dank. 

De tweede wandeling werd net voor de lockdown, ge-
maakt (zie verslag Anja Geerts). 

 
Twee heel geslaagde dagen. Wandelen is leuk, maar de 
gesprekken met wisselende gesprekspartners geeft nog 
iets extra’s. 
Paula, Carla en Ernst, heel veel dank. 

Nelleke Streefkerk 

Op de valreep een mooie wandeling  

Op woensdag 28 oktober hebben mijn man en ik 
meegedaan met één van de weinige activiteiten 
van de NVLR die nog door konden gaan. Want dit 
jaar biedt elke keer weer nieuwe ‘verrassingen’. 
We zijn nog niet zo lang lid van de club en deden 
voor de tweede keer mee. We hebben prachtig 
gewandeld met als vertrekpunt St. Pierre-la-Mer. 
Een wandeling door de garrigue met mooie uit-
zichten over het rotsachtige landschap van La 
Clape en natuurlijk het mysterieuze L’Oeil Doux. 
Er waren ruim 30 medewandelaars! 

Tijdens de wandeling heb ik met allerlei interes-
sante mensen gepraat. Wat is dit toch een leuke 
activiteit: praten terwijl je wandelt en geniet van 
de natuur. Een mooie combinatie. 

De lunch aan de boulevard was goed geregeld: 
heerlijk gegeten in een mooi gezelschap van drie 
aardige, interessante vrouwen en mijn man. Die-
zelfde avond kondigde Macron het confinement 
aan. Wat waren wij blij dat we met deze activiteit 
mee hadden gedaan. Voorlopig kunnen we geen 
lange wandelingen meer maken… 

Dank aan Carla, Paula en Ernst voor het telkens 
weer organiseren van een mooie wandeling met 
daarna een gezellige lunch. 

Hopelijk zien we elkaar snel weer in betere tijden. 
Voor nu eindig ik met de bekende woorden: blijf 
gezond! 

Anja Geerts (Beaufort)  
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9 December: Wandelen bij Cailhau 
 
Wel héél ongewoon: een uitnodiging maken om te gaan 
wandelen terwijl we voorlopig nauwelijks de deur uit mo-
gen. Verplicht rust vinden waar je alles al denkt te kennen 
en je toch jouw plek opnieuw maakt. In dat éne uurtje de 
natuur in is het extra genieten, en nieuwsgierig te blijven 
naar je directe omgeving. Voor Achille Laugé zou 
‘verplicht binnenblijven’ het schilderen haast onmogelijk 
hebben gemaakt; hij produceerde rond 1900 een om-
vangrijk oeuvre van impressionistische werken. Naast 
kusttaferelen was onze wandellocatie Cailhau dé plek 
waar hij de velden inging. We staan op Place de l’Église 
en laten het geweldige uitzicht rondom op ons inwerken, 
je hoeft geen kunstschilder te zijn om zijn keuze te begrij-
pen. Die glooiende velden met af en toe een bomenlaan 
maken de omgeving van Cailhau tot een bijzondere plek, 
we gaan er zeker wandelen, hopelijk in december al. 
Afstand: 6,7km; duur: 2u10; hoogteverschil 82m. Moei-
lijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling over goed 
begaanbare onverharde wegen, één korte stijging. 

Verzamelen: 10h00, bij de Mairie van Cailhau (Aude), boven in het centrum van het dorp. Neem vanuit  
Carcassonne de D119 ri. Montréal, kort na M. linksaf D21, daarna linksaf de D623 op, dan linksaf D18.  
Om 9h45 staat de koffie klaar. 

Voorzorgen i.v.m. Covid-19 
We vragen eenieder de volgende regels in acht nemen: 
we houden afstand zoals we inmiddels gewend zijn; 
heb een mondkapje bij je, níet voor tijdens de wandeling (!), maar ervoor en erna als je dicht bij elkaar 
bent; heb je symptomen van Covid-19 gehad of nog verkoudheidsklachten, ga dan niet mee. 
Dit zijn dezelfde regels die de wandelclubs van de FFRP (Fédération Française de la Randonnée pédestre) 
momenteel hanteren. 
Lunch: opgeven uiterlijk 4 december. We proberen een corona-proof restaurant met voldoende ruim-
te te vinden, mogelijk het WOK-restaurant aan de westelijke ringweg van Carcassonne. 

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 
 

 

 Kerstkransen worden Paaskransen 

Het plan om kerstkransen te gaan binden ontstond op de laatste wan-
deling in St.Pierre-la-Mer. Helaas tarten de rigide maatregelen van het 
reconfinement ons geduld.  

In overleg met de activiteitencommissie hebben we besloten om van 
de kerstkransen paaskransen te maken op woensdag 17 en 22 maart 
2021 bij Nienke.  
Nadere gegevens volgen in de nieuwsbrief van februari. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en zelf een kerstkrans willen  
maken, neem dan een kijkje op de enthousiasmerende instructie 
filmpjes op YouTube.  
Voor vragen is Nienke te bereiken op: nmaukema@gmail.com 

 

http://youtu.be/cThgRzbpnJ4 https://youtu.be/yzpDMSAlr6I 
https://youtu.be/zqEt9w-BRXg https://youtu.be/8lmVDqoWdCQ 


