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Voorwoord van de 
interim-voorzitter

Door  
Louk Wendels  
Interim-Voorzittter

Alweer ruim 2 maanden bevinden wij ons 
in 2021, het begin van het derde decen-
nium van de 21ste eeuw. Wat gaat die tijd 
toch snel, zullen velen van ons ervaren. 
Het wensen van een gelukkig en vooral 
gezond 2021 heeft jammer genoeg gro-
tendeels schriftelijk maar zeker gemeend 
plaats moeten vinden.

Voor de NVLR was 2020 ook niet bepaald 
een gemakkelijk jaar. Voornamelijk door 
de Corona-pandemie.
Een aantal maal is, ook begin 2021, door 
NVLR-leden weer geprobeerd activiteiten 
op te starten, maar corona-maatregelen 
van overheidswege werden of wel ver-
lengd, verzwaard of nieuwe ingevoerd. 
Hierdoor moesten organisatoren annule-
ren of aankondigingen niet uit laten gaan.

De gevolgen zijn niet te onderschat-
ten. Voor veel van onze leden vormen de 
activiteiten van de NVLR een belangrijke 
aanvulling op de (Nederlandse) sociale 

contacten in Frankrijk. Het gemis hiervan 
door de corona-pandemie laat sporen 
achter. 

Positief is te melden dat de redacties 
van de communicatiekanalen NieuwsNed 
(ieder kwartaal), NieuwsBrief (iedere 
maand) en de WEB-site van de NVLR 
(nvlr.eu) in een nieuw jasje zijn gestoken. 
Maar liefst vijf leden van onze vereniging 
onder aanvoering van Nienke Aukema zijn 
onlangs aan de slag gegaan. Hans van 
der Bij, de drijvende kracht achter met 
name NieuwsNed, kan daardoor ietsje 
gas terugnemen. Vormgeving en lay-out 
van NieuwsNed en de NieuwsBrief blijven 
wel onder de hoede van Hans & Annette. 
Elders in dit blad zal er nog nader worden 
ingegaan op dit geheel wat we redactie-
raad noemen. Chapeau!

Positief zijn ook de ontwikkelingen aan-
gaande de activiteitencommissie. Ook hier 
is de commissie na een korte periode van 

krimp weer tot volle sterkte uitgegroeid. 
Een pluim voor Marianne Lesquillier en 
haar team waarover zij elders in dit blad 
iets meer zal vertellen.

Kortom de NVLR leeft … eh …, ja dat wel, 
maar nu die Corona nog de wereld uit. 
Vaccineren, het komt moeizaam op gang, 
maar eens zullen de beperkingen van onze 
vrijheden worden opgeheven, zodat de  
sociale contacten voor onze NVLR-leden  
die behoorlijk onder druk hebben gestaan, 
ons weer vrolijk stemmen.

Tot slot doe ik nogmaals, mede namens 
het bestuur een dringende oproep aan 
de leden. De vacature voor voorzitter van 
de NVLR staat nog steeds open. Als een 
van onze leden de gedachte heeft, of 
ontwikkelt, om zich kandidaat te stellen 
als voorzitter, stuur dan een mailtje naar 
secretaris@nvlr.eu. Bij behoefte aan een 
direct gesprek en het stellen van vragen, 
neem dan contact op met de secretaris of 
de interim-voorzitter. Emailadressen en 
telefoonnummers vindt u op de laatste 
pagina van deze NieuwsNed.

Rest mij af te sluiten: Wees voorzichtig, 
blijf gezond en … tot spoedig. 
Louk Wendels

Nieuws van de redactie 
2020 was een wonderlijk jaar waarin wij 
ons hebben kunnen realiseren wat vrijheid 
betekent en hoe broos dit begrip is. In dit 
komende jaar gaat de redactie vooral aan-
dacht besteden aan nieuw leven, nieuwe 
initiatieven, kennismaken met oude en 
nieuwe leden om weer samen nieuwe din-
gen te ontdekken, te leren en te doen. 
Om te beginnen met nieuwe dingen: de 
redactieraad heeft een nieuw e-mailadres: 
redactienieuwsned@gmail.com, twee 
nieuwe redactieleden en een nieuwe  
structuur.
Hans & Annette van der Bij waren, inder-
tijd samen met Rose-Line Lentjes, gedu-
rende 4 jaar verantwoordelijk voor alles 
wat NieuwsNed betrof van e-mailtjes tot 
coverfoto’s, tot correspondentie met spon-
sors, kortom alles. Zij hebben aangegeven 
dat zij graag wat meer tijd voor andere 
dingen willen gaan creëren, al blijven zij 

wel allebei nog actief om mee te helpen 
bij de tijdrovende en ingewikkelde klus van 
het maken van een tijdschrift. 
Pauline Datema neemt de taak op zich om 
contact met de schrijvers en nieuwe en be-
staande leden te onderhouden. Bovendien 
houdt zij de inhoud van de website actueel. 
Anja Geerts kan de kennis en vaardigheden 
die zij met haar eigen bedrijf Taalzaken 
opdeed goed gebruiken voor het redactie-
werk zoals corrigeren en beoordelen van 
artikelen. 
Hans blijft als beeldredacteur nog een ste-
vige vinger in de pap houden wat betreft 
de lay-out en Annette buigt zich over de 
inhoud en opmaak van uw maandelijkse 
nieuwsbrief. Dit alles wordt gecoördineerd 
door Nienke Aukema. Zij is tevens het 
aanspreekpunt voor alle communicatieka-
nalen.
Wij wensen eenieder veel leesplezier.

Uitsnede van de 
coverfoto
Amandelbloesems, gefo-
tografeerd in de boom-
gaard van Amandes de la 
Méditerranée.  
De amandelboom (Pru-
nus dulcis) bloeit al vroeg 
in het voorjaar. De fris 
geurende en uitbundige 

bloesems zijn het  
symbool voor nieuw leven. 
Ook wordt wel gezegd dat 
de amandelbloesem een 
teken van hoop is na een 
donkere periode.  
Pauline D.

Van de penningmeester
Veel dank aan de leden die hun contributie 
al betaald hebben en een dringende vraag 
aan de leden die, door welke oorzaak dan 
ook, nog niet aan betalen zijn toegekomen. 
Zoals u weet bedraagt dit jaar de contribu-
tie voor (bestaande) duo-leden €27,50 en 
voor een solo-lid €17,50.
Voor nieuwkomers die na 1-1-21 lid zijn 
geworden, gelden de oorspronkelijke be-
dragen: €55 en €35.
U wordt vriendelijk, maar wel uitdrukkelijk, 
verzocht de contributie over te maken op: 
Iban: Fr76 1348 5008 0008 9114 2122 183 
t.n.v. Association NVLR, Caisse d’ Épargne 
te Olonzac.

Vriendelijke groet,
Nelleke Streefkerk-Stemerding
penningmeester NVLR
streefkerknelleke.a@gmail.com
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Woensdag 14 april  10.00 uur
Wandelen bij Conques-sur-Orbiel

Corona de wereld uit, alle regeltjes over-
boord en weer lekker onbelemmerd de 
natuur in. In oktober leek het er even op: 
onze heerlijke wandeling bij St Pierre-sur-
Mer, het mócht weer! Hoe zal het er in 
april voor staan? Na maanden met teveel 
Nederlands nat en kil weer snakken we 
juist nú naar die heerlijke lente. Wij laten 
ons niet hinderen door de onzekerheden 
van deze tijd en werpen het zoveelste pijl-
tje naar onze wandelkaart, dat naast een 
stille landweg prikt. Niet bij veel van onze 
wandelaars bekend vermoed ik, maar een 
échte verrassing: een uitgestrekt plateau 
met zeer gevarieerde begroeiing. We ma-
ken gebruik van een netwerk van boswe-
gen en sfeervolle paadjes, niets vermoe-
dend sta je dan plotseling aan de rand van 
een immense vallei met het meanderende 
riviertje Rieu Sec diep beneden ons. Het 
indrukwekkende uitzicht maakt ons even 
stil. Dé plek om de lente te vieren, komt 
het zien!

Afstand: 6,2km; duur: 2u30; hoogtever-
schil 82m. Moeilijkheidsgraad: gemakke-
lijk. Vlakke wandeling over goed begaan-
bare bospaadjes en boswegen, een enkele 

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

Op deze plek treft u al vele jaren de 
activiteitenkalender van de NVLR aan. 
We zitten echter nog steeds in een soort 
confinement vanwege COVID-19, waardoor 
het bestuur van de NVLR alle activiteiten 
tot nader order heeft opgeschort. Voor-
alsnog is moeilijk in te schatten wan-
neer we elkaar weer in grotere groepen 
mogen ontmoeten en wanneer de musea, 
restaurants, enz. weer opengaan. De enige 
activiteiten die nog, onder voorwaarden, 
konden plaatsvinden waren de wande-
lingen. Op dit moment mogen ook geen 
wandelingen plaatsvinden. Wij hadden u 
graag anders bericht, maar dat is helaas 
niet het geval. Meer dan ooit hebben 

we behoefte aan contact om lief en leed 
met elkaar te delen in deze coronatijd, 
die nu al meer dan een jaar duurt. De 
Activiteitencommissie staat te trappelen 
van ongeduld om een mooi nieuw acti-
viteitenaanbod te presenteren, zodat we 
elkaar weer kunnen ontmoeten. Zodra 
de Covid-regels het toelaten zullen we u 
berichten over welke activiteiten wanneer 
weer kunnen doorgaan. Tot die tijd: Bonne 
santé sans corona! 

Marianne Lesquillier, 
activiteitencoördinator.

geleidelijk stijgend. Op een 
klein gedeelte kan een wan-
delstok van pas komen.

Verzamelen: 10h00, parkeer-
plaats aan de D901, 2½ km 
ten westen van Conques. Hoe 
daar te komen? Je bent op de 
rotonde aan de westkant van 
Conques (recent aangelegd, 
dicht bij de brug die vanuit 
het centrum over de Orbiel 
gaat), rijd in noordelijke rich-
ting (D101). Na 700m linksaf 
(bord Salitis, Capitelles), na 
500m weer linksaf (bord 
D901), na 2km rechts onze verzamelplaats. 
Om 9h45 staat de koffie klaar.
Voorzorgen ivm. Covid-19
Ook grotere groepen mogen weer de na-
tuur in, maar we vragen wel eenieder de 
volgende regels in acht nemen:

√ houd afstand zoals we inmiddels ge-
wend 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 ge-
had of nog verkoudheidsklachten, ga 
dan niet mee.

Dit zijn dezelfde regels die de wandelclubs 
van de FFRP (Fédération Française de la 
Randonnée pédestre) momenteel hante-
ren.
Lunch opgeven: uiterlijk 9 april. We weten 
nog niet of de restaurants tegen die tijd 
open zijn. Wij laten jullie bijtijds weten wat 
we met de lunch doen.

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

Activiteitencommissie weer 
compleet!
In NieuwsNed 105 heeft u kunnen lezen 
dat er enkele dames de Activiteitencom-
missie hebben verlaten. Gelukkig zijn 
we erin geslaagd drie nieuwe leden toe 
te voegen aan de commissie. Daar zijn 
we heel erg blij mee en we heten de drie 
nieuwkomers dan ook van harte welkom! 
De Activiteitencommissie bestaat nu weer 
uit 5 leden. De Commissie is aangevuld 
met: Anja Geerts, Paula Droppert (u weet 
wel Paula van de wandelingen) en Greet 
Gorter. Daarnaast is Ab Bergshoeff lid ge-
bleven en is ondergetekende voorzitter. 

Marianne Lesquillier.

NVLR Activiteiten
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Twee nieuwe 
redactieleden
 
Meestal gebeurt er teleurstellend weinig 
met oproepjes in NieuwsNed, maar deze 
keer in NN 105 was het raak; twee nieuwe 
redactieleden meldden zich in januari kort 
na elkaar aan. Het is de bedoeling om in 
het komende jaar enkele van de vele taken 
van Hans en Annette van der Bij over te 
nemen. 
•	 Pauline buigt zich als webredacteur 

over het secretariaatswerk zoals 
schrijvers enthousiasmeren, hun 
attenderen op de deadlines en de 
inhoud van de website van NVLR.

•	 Anja neemt de correcties van de aan-
geleverde teksten voor haar rekening 
en zal in een later stadium zelf af en 
toe teksten gaan aanleveren.

•	 Hans blijft als beeldredacteur betrok-
ken bij de opmaak van het tijdschrift, 
de contacten met de editor en de 
sponsors.

•	 Annette maakt als NieuwsBrief-
redacteur de maandelijkse nieuwsbrief 
en zij corrigeert de NN-drukproeven. 

•	 Nienke blijft artikelen schrijven en 
hoopt alle taken als hoofdredacteur in 
goede orde te coördineren. 

De twee nieuwe redacteuren stellen zich 
voor en vertellen graag over hun frisse 
ideeën voor NieuwsNed.

Pauline Datema
De Wet van de Aantrekkingskracht
Al jarenlang doen wij ons best onze eigen 
weg te gaan, door ons leven zelf te schep-
pen en te creëren. Wij visualiseren onze 
dromen en handelen hier dan ook naar. 

Alles wat je aandacht geeft 
groeit, en uiteindelijk komen we 
daar waar we willen zijn. Vanaf 
het begin van de coronacrisis 
verbaas ik mij erover hoe deze 
wet van de aantrekkingskracht 
wordt misbruikt.

Al een jaar lang ligt de focus 
van de wereld op ziekte, angst, 
besmetting, ic-bedden, afstand 
houden, lock down, gevaar, 
dood etc. Kortom de mensheid uit zijn 
eigen kracht gehaald en het immuun-
systeem verzwakt. 
Wat heeft het de wereld gebracht ... 
!!!???!!!

Hoe anders kan het zijn als iedereen zich 
vanaf nu gaat focussen op gezondheid, 
aandacht en zorg voor elkaar, natuurlijke 
voeding, beweging, Open up, liefde en 
vrijheid, als we in onze eigen kracht gaan 

staan en we ons immuunsysteem zelf 
versterken. Dan kunnen we samen een 
mooiere wereld creëren.

Als goed voornemen voor 2021 heb ik me 
opgegeven als redactielid van Nieuws Ned. 
Om nieuwe mensen te leren kennen en 

mijn eigen wereldje te vergro-
ten. 

Ik ben benieuwd naar verha-
len van andere leden die hun 
leven in eigen hand hebben 
genomen, die in hun eigen 
kracht zijn gaan staan en naar 
Frankrijk zijn vertrokken. Zij 
die kansen hebben gepakt 
en mogelijkheden hebben 
gecreëerd. Die met vallen en 

opstaan, zijn blijven geloven in hun eigen 
dromen en zijn gekomen waar ze nu zijn. 
Uiteindelijk weten we allemaal dat leven 
en een bestaan opbouwen in Frankrijk heel 
iets anders is dan vakantievieren.
In NN 101 ben ik al in een mooi geschreven 
artikel van Nienke voorgesteld. Daarom 
roep ik jullie, lezers, op om je eigen verhaal 
te vertellen in de trant van: Ik vertrek…, 
Wij gooien het roer om…, Een nieuw be-
gin….

Ook als je, net als ik, al jaren in Frankrijk 
woont is het voor leden leuk om te lezen 
hoe het anderen tijdens hun emigratie is 
vergaan en wat ze hebben beleefd. Ook als 
u gedeeltelijk in Nederland woont, heeft u 
vast een verhaal.

U kunt het zelf schrijven of u laten inter-
viewen door iemand van de redactie om 
elkaar te inspireren en te laten zien dat 
alles wat je aandacht geeft groeit. 

Pauline Datema 
Salses le Château (66)
E : pdatema68@gmail.com

Anja Geerts
Nieuwe wegen
Inhakend op het verhaal van Pauline, stel 
ik me graag aan de lezers van NieuwsNed 
voor. Het afgelopen jaar heeft op iedereen 
een effect gehad. 
Mooi hoe Pauline 
in haar verhaal de 
focus verschuift 
van het nega-
tieve naar het 
positieve. Voor 
mij heeft corona 
betekend dat ik 
ongewild snel-
ler in een nieuwe 
fase van mijn 
leven ben beland: van een drukke onder-
nemer die een paar keer per jaar vluchtte 
naar Frankrijk om heerlijk bij te komen in 
de zon, naar een bijna ‘pensionado’. 

De overgang was voor mij te abrupt. Veel 
wandelen heeft me op nieuwe wegen 
gebracht: één daarvan is de NVLR. Ik wil 
meer mensen leren kennen in Frankrijk en 
een bijdrage leveren aan de redactie van 
NieuwsNed en de activiteitencommissie. En 
als je dat net allemaal in gang gezet hebt, 
word je weer gebeld voor een uitdagende 
klus in Nederland. Zul je altijd zien… 

Volgens mij is het doel van de NVLR om 
elkaar te leren kennen en daar sluit het 
voorstel van Pauline mooi op aan: wat 
heeft u ertoe gebracht om in Frankrijk 
te gaan wonen (en werken)? Of woont u 
ook nog in Nederland? Tijdens wandelin-
gen van onze club is dit altijd een geliefd 
onderwerp. Dus laten we inderdaad onze 
verhalen gaan delen, zodat we elkaar beter 
leren kennen. 

Anja Geerts-Poppelaars
Beaufort (34210) én Breda
info@taalzaken.nl 

de gehele redactie
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Champs-Élysées wacht een  
groene make-over
Zoals op deze foto moet de Champs-
Élysées er over een aantal jaren uitzien in 
de visie van architect en stedenbouwkun-
dige Philippe Chiambaretta.
De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, 
steunt het plan voor een ware metamor-
fose van de beroemdste avenue van de 
lichtstad, de Champs-Élysées. 

Het zal niet gebeuren voor Parijs de gast-
heer is van de Olympische Spelen in 2024. 
Maar ‘de mooiste avenue ter wereld’ zoals 
hij vaak wordt genoemd, gaat helemaal op 
de schop.

Als het aan burgemeester Hidalgo ligt, 
wordt de Champs-Élysées zelfs een ‘bui-
tengewone tuin’. Een flaneerparadijs dat 
ook ruim baan geeft aan de fiets en de 
bus. Voor auto’s zullen nog twee banen 
beschikbaar zijn in plaats van de huidige 
vier.

Voor de Spelen wordt een 
begin gemaakt met de Place 
de la Concorde. Het enorme 
plein moet voor de helft een 
met veel groen omzoomd 
voetgangersgebied worden, 
om aldus naadloos aan te 
sluiten op een park aan 
het begin van de Champs 
waar nu weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Het Comité 
Champs-Élysées, een orga-
nisatie van alle betrokken 
commerciële en culturele spelers, rea-
geerde dolenthousiast op de belofte van 
Hidalgo.

Het Comité maakt sinds twee jaar plan-
nen voor het mythische gebied – waar het 
al dertig jaar niet goed mee gaat. Voor de 
coronacrisis kwamen er eigenlijk alleen 
nog de buitenlandse klanten van ‘de flag-
ship stores’. Het Comité liet het uitzoe-

ken: 68 procent van de 
passanten bestond uit 
toeristen en 17 procent 
uit winkelpersoneel.

Parijzenaren zelf mijden 
de Champs liever. Je be-
taalt er veel te veel voor 
je koffie en het drukke 
verkeer vervuilt er de 
lucht. De 64.000 auto’s 
die dagelijks over de 
klinkers rijden, produce-
ren bovendien een heel 
onaangenaam sner-
pend geluid. Gele hesjes 
verjoegen het afgelo-
pen jaar de klanten. De 
laatste vijf jaar heeft de 
straat geen normaal jaar 
meer gekend, volgens 

dakgoten en dakreparaties

OVERDENKINGEN IN DEZE BIZARRE TIJD

•	 Geen	paniek,	het	is	maar	chaos. 
•	 Laat	je	niet	leiden	door	anderen,	maar	leid	jezelf.	  
•	 Maak	van	een	mug	een	vlinder. 
•	 Een	wijde	blik	verruimt	het	denken. 
•	 Houdt	het	hoofd	koel	en	het	hart	warm. 
•	 Alles	verandert	voortdurend	en	dat	zal	altij	zo	blijven. 
•	 Het	leven	is	net	als	zeilen,	ook	met	tegenwind	kom	je				
	 voor-uit. 
•	 Wat	je	in	je	hart	bewaart,	raak	je	nooit	meer	kwijt. 
•	 Het	lijkt	simpel	en	dat	is	het	ook. 
•	 Het	is	elke	dag	vakantie	in	mijn	hoofd. 
•	 Het	was	zo	donker	dat	ik	overal	lichtpuntjes	zag. 
•	 Zorgen	moet	je	doen,	niet	maken. 
•	 Het	leven	geeft	je	altijd	een	nieuwe	kans,	die	heet			 	
	 morgen.	
•	 Pak	de	zon	en	straal. 
•	 Niets	is	tijdsverlies	als	je	van	de	dag	geniet. 
•	 Gewoonten	maken	je	oud,		door	open	te	staan	voor		 	
	 veranderingen	blijf	je	jong! 

•	 Geluk	is	een	richting	geen	punt	 

•	 Je	kunt	je	vrij	voelen	in	een	gevangenis	en	gevangen		 	

	 voelen	in	vrijheid. 

                                    Pauline D.

het Comité. Het begon met de aanslagen 
van 2015, die en klap voor het toerisme 
betekenden. In 2018 en 2019 hielden de 
gewelddadige demonstraties van de gele 
hesjes het publiek op afstand en vervol-
gens stortte het gemeentelijke vervoers-
bedrijf RATP zich in de langste staking uit 
zijn geschiedenis.

De confinements deden de rest. De organi-
satie voor detailhandel Procos  
noteerde in oktober vorig jaar een da-
ling van bijna 65 procent van het aantal 
bezoekers.

Hoeveel precies werkelijkheid kan worden 
van het ontwerp van de architect – dat 
250 miljoen euro moet kosten – is nog 
niet duidelijk, maar enig optimisme bij het 
Comité is gerechtvaardigd nu de burge-
meester erachter staat. Hidalgo maakte 
eerder, ondanks veel weerstand, de kaden 
van de Seine en de Rue de Rivoli, een 
prominente verkeersader, autovrij. In de 
laatste straat mogen alleen nog bussen en 
taxi’s in één richting rijden. 
Bron:Trouw, Kleis Jager
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Ondernemen in tijden van 
Corona III

Dat je voor het runnen van een pension, 
B&B, chambre d’hôte of hotel speciale 
gaven nodig hebt, is evident. Je bent naast 
ondernemer, personeelsmanager, gast-
heer/vrouw, kok, trubble shooter, ver-
pleegster, psycholoog, ook boekhouder, 
entertainer en je moet van mensen hou-
den. Micky & Roger Lindelauf zijn ervoor 
in de wieg gelegd: wat een enthousiasme 
en gastvrijheid. Toch kwamen Micky en 
Roger niet uit de hotellerie. Sterker nog, 
het was nooit hun vooropgezette plan. Zij 
was regiomanager in de kinderopvang en 
hij was opgeleid tot docent handvaardig-
heid maar gaf geen les. Hij had een eigen 
bedrijf waarin hij meubels een tweede 
leven schonk. 

Hun domaine des Agnelles was ooit een 
schapenboerderij met natuurlijk lamme-
tjes (des agnelles). Het maison de maître is 
gezellig ingericht met een mix van curiosa, 
brocante en stijlvol design. Het domein ligt 
in het kleine dorpje Villedaigne op 11 km 
boven Narbonne en 22 km van de Middel-
landse Zeestranden. In de grote tuin vol 
palmen, platanen en fruitbomen, is naast 
de magnifiek ingerichte buitenkeuken een 
groot verwarmd zwembad. Van de oude 
wijnopslag werd een boutique /vakantie-
huis gecreëerd voor 12 personen.

Puur toeval
Op een feestje bij vrienden bekeken zij 
foto’s van een schitterend gebouw ergens 
in Frankrijk. Het complex was te koop. 
Nieuwsgierig reed de familie ernaartoe, 
maar het viel bitter tegen. Teleurgesteld 
keerden zij huiswaarts, maar het zaadje 
was geplant. Met hun wensenlijstje van 
veel mediterrane zon, een huis midden 
in een dorp en tegelijkertijd niet ver van 
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de stad gingen zij op 
pad en vonden na 1,5 
jaar uiteindelijk het 
Domaine des Ag-
nelles. De dochters 
konden gewoon naar 
de dorpsschool ook al 
spraken zij nog geen 
woord Frans. Dat was 
na enkele weken al 
heel anders.

Bijzondere talenten
De dochters Coco en Roxy zijn in de loop 
der jaren volledig verfranst. Zij gingen in 
Narbonne naar de middelbare school en 
studeren nu allebeide in Toulouse. Coco 
doet bedrijfskunde aan de université Paul 
Sabatier en Roxy is eerstejaars psychologie 
aan de université JeanJaurès.
In heel Zuid-Frankrijk is rugby buiten-
gewoon belangrijk en dat spelletje spe-
len de beide dames al vanaf de lagere 
school samen met de stoere jongens. Coco 
rugbyt op topniveau in het vrouwenteam 
van Blagnac, een bekende eredivisieclub 
uit de omgeving van Toulouse. Zij traint 
daar hard voor naast haar studie en moet 
zich er veel voor ontzeggen. Roxy vindt 
gezelligheid ook belangrijk, al is er op dit 
moment in Toulouse niet echt sprake van 
een gezellig studentenleven. Coco maakt 
grote kans om binnen afzienbare tijd 
geselecteerd te worden voor het Franse 
nationale damesrugbyteam. Zij is hiervoor 
zelfs Française geworden met een Frans 
paspoort. Wij horen zonder twijfel nog veel 
van haar.

Geen massatoerisme
Het toeristenseizoen loopt normaal ge-
sproken voor de familie van de voorjaars-

vakantie tot en met de herfstvakantie. 
Als alle vier de appartementen en de vier 
slaapkamers verhuurd zijn lopen er tussen 
de 25 en 30 mensen door het huis en de 
tuin. Dat moet allemaal eten en drinken, 
wil aandacht, advies en van privacy is dan 
nauwelijks sprake. Buiten het hoogseizoen 
zijn zij het hele jaar open voor een week-
endje rust. Micky is een echte verwenner, 
zij is dol op koken, maakt fraaie decoraties 
op de borden en legt haar gasten graag in 
de watten, maar met Hollandse nuchter-
heid en zonder uiterlijk vertoon. 

Toen kwam corona
Het was even flink schrikken toen in maart 
2020 plotsklaps alle boekingen werden 
afgezegd. Vervelen doen zij zich nooit, 
omdat de twee rechterhanden van Roger 
altijd wel wat te doen vinden en de admi-
nistratie ook gewoon doorgaat voor Micky. 
Gelukkig hebben Roger en Micky in de 
zomer nog veel gasten mogen verwelko-
men, en dat heeft het jaar nog een beetje 
kunnen redden, maar iedereen kan op één 
hand natellen dat het zakelijk gezien geen 
best jaar was.

Net als in Nederland hebben de Franse 
staat en de gewesten sinds het begin 
van de coronacrisis een solidariteitsfonds 
opgericht om faillissement en stopzetting 
van de activiteiten van kleine bedrijven, 
micro-ondernemers, zelfstandigen en vrije 
beroepen te voorkomen. Het Fonds de 
solidarité pour les entreprises, indépen-
dant et entrepreneurs dekt tot 70% vaste 
kosten. Gelukkig ziet de agenda voor de 
zomervakantie er rooskleurig uit. Mensen 
hebben na dit bizarre jaar duidelijk be-
hoefte aan verandering van lucht en zon. 
Of het allemaal gaat lukken is dè grote 
onzekerheid waar iedere ondernemer nu 
mee worstelt. Ook 2021 blijft voor ieder-
een, ook niet-ondernemers, spannend. Dat 
de optimistische familie Lindelauf er in de 
zomer weer wat moois van weet te maken 
is hun wel toevertrouwd.

Voor meer informatie: 
www.desagnelles.com  
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Iedere zichzelf respecterende kok heeft 
een Laguiole-mes in de keuken. Laguiole 
messen zijn een begrip, zeker in Frankrijk, 
maar ook ver daarbuiten. Wat maakt deze 
messen zo bijzonder?

Al in de 19e eeuw werden in het dorpje 
Laguiole zakmessen en tafelmessen ge-
maakt voor schaapsherders en boeren in 
het hart van het Aubrac-plateau onder 
Clermont-Ferrand. In de 11de eeuw was 
Laguiole niet meer dan een kleine reliëf-
kapel, onder de parochie van Alcorn, die 
in de 16e eeuw de belangrijkste kerk werd. 
Een Laguiole-mes heeft oorspronkelijk een 
aantal (zilveren) pinnen in de zijkant van 
de handgreep, die samen een Christelijk 
kruis voorstellen. 
Het verhaal gaat 
dat de herders 
zo wanneer ze 
ver van huis in 
de bergen waren, 
toch naar een ei-
gen kruis konden 
bidden. De naam 
van het dorp 
Laguiole komt van La Gleisola, dat in 
het Occitaans ‘kleine kerk’ betekent. In 
het regionale dialect (patois) spreekt 
men van Laïole.

Na de Eerste 
Wereldoorlog verplaatste de messenindus-
trie zich vanuit Laguiole richting Thiers. 
Dat is nog steeds een stad die leeft op het 
ritme van smederijen en poetsateliers. 
Het zijn ambachtelijke smeden die overal 
in Frankrijk de bestektraditie van Thiers 
in zich dragen. Pas in 1993 begint Gilbert 
Szjaner het nieuwe merk: Forge de Laguiole. 
Het is het enige merk dat daadwerkelijk in 
het dorpje 
Laguiole geproduceerd wordt.  

Ook in het naburige Thiers worden nog 
steeds messen op authentieke wijze 
gemaakt, Samen met Forge Laguiole zijn 
Fontenille Pataud, Laguiole en Abrac de 
enige die de Laguiole-traditie op produc-
tieniveau in ere houden. Er zijn ook nog 
een aantal kleine werkplaatsen die op 
(zeer) kleine schaal prachtige en unieke 
Laguiole-messen maken op bestelling, op 
de authentieke manier. Puristen onder de 
messenliefhebbers, zoals wijlen culinair 
journalist Johannus van Dam die nooit 
zonder ‘Laïole’-mes de deur uitging, vin-
den dat Forge de Laguiole het enige échte 
Laguiole-merk is. 

Handwerk, ieder mes uniek
Echte Laguiole zakmessen en tafelmessen 
worden allemaal artisanaal (met de hand) 
gemaakt door één maker van begin tot 
eind. Karakteristiek zijn het hoogstaande 
fijne vijlwerk op de rug van het lemmet, 

Laguiole-messen
het veertje en de bij voorop de hand-
greep. Veel van de echte Laguiole-messen 
hebben een uniek heft van buffelhoorn, 
jenever-beshout of wrattenzwijntand. 
Helemaal exclusief zijn de heften van 
damaststaal, een soort gietstaal uit India, 
zilver of mammoetivoor. Gelukkig is er 
naar dit laatste steeds minder vraag. 

Geen merk-, maar een soortnaam
Veel mensen denken dat Laguiole een 
merknaam is. Dit is niet het geval: het is 
een soortnaam voor het model dat origi-
neel uit Laguiole komt. De naam Laguiole 
is voor messen niet beschermd, maar voor 
Laguiole-kaas wel. Dat komt omdat de 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) al-

leen geldt voor etenswaren en niet 
voor vervaardigde producten. Dit 
betekent, dat enkel een kaas ge-
produceerd in het dorpje Laguiole 
die naam mag dragen. Overtreding 
hiervan is strafbaar.

Concurrentie 
en namaak
In principe 
mag iedere 
fabrikant 
zijn messen 
Laguiole mes-
sen noemen, 
of deze in 

Noord-Frankrijk, China, Pakistan, India of 
Zuid-Afrika zijn gemaakt. Hiervan wordt 
gretig gebruik gemaakt en zodoende 
worden op iedere lokale markt en in wa-
renhuizen goedkope neppers aangeboden. 
Sommige impertinente fabrikanten zetten 
zonder gêne slogans zoals ‘certificaat van 
authenticiteit’ op de verpakking. 
De kwaliteit en de afwerking lijkt in de 
verste verte niet op de echte Laguiole-
messen. Het materiaal is om te huilen en 
zoals wij hier thuis zeggen: ‘Je kunt er met 
je blote billen op zitten’. Het is onmogelijk 
om voor €510,- een set van zes tafelmes-
sen handmatig te fabriceren. Heften van 
de neppers zijn meestal van staminawood, 
een uit echt hout opgebouwd compo-
sietmateriaal met 
epoxyhars. Kunststof 
of plastics kom je bij 
authentieke makers 
niet tegen.

De echte Laguiole-
messen herken je aan 
het feit dat zij nooit 
kartels hebben en 
geen vergrendeling, 
maar een slipjoint-
veer waardoor er wel 
weerstand is bij het 
dichtklappen. Tegelijk 
ontbreekt ook de stop-
pin die voorkomt dat 

het lemmet in de handgreep terug tegen 
de veer klapt. Daarom moet de gebruiker 
zijn Laguiole-zakmes altijd voorzichtig 
inklappen om te voorkomen dat de snede 
beschadigd raakt door hardhandig sluiten. 
Extreem scherp zijn de Laguiole-messen 
meestal niet. Ze zijn uitstekend geschikt 
om een biefstuk en een stukje kaas mee te 
snijden, maar niet om te scheren. Tegen-
woordig is de herdersbaard weer en vogue, 
dus geen probleem.

Indication geographique
Het lastige aan Laguiole-messen is dat 
er nergens een officiële regel bestaat die 
voorschrijft wat nu een echt Laguiole-mes 
is. Laguioles grootste messenmaker Forge 
de Laguiole, gesteund door de burge-
meester, is al 25 jaar aan het procede-
ren om de Laguiole-messen onder een 
Indication Géographique Protégée (IGP) te 
laten vallen. 
Sinds 2014 kunnen bedrijven een geogra-
fische aanduiding aanvragen bij het In-
stitut national de la propriété industrielle 
(INPI) een soort octrooibureau voor cultu-
reel intellectueel erfgoed. Doelstelling van 
dit nieuwe label is de producten, kennis 
en vaardigheden van verschillende steden 
in Frankrijk te beschermen tegen goed-
kope concurrentie uit het verre oosten. De 
aanduiding geldt voor non-foodproducten, 
zoals Laguiole-messen, Aurillac-paraplu’s, 
kant uit Puy-en-Velay of porselein uit 
Limoges.

Hoezee en het luidt victorie
Het besluit tot uitvoering van de maat-
regel is woensdag 9 december 2020 in het 
Staatsblad gepubliceerd. Na 25 jaar van 
procedures en onderhandelingen ein-
digt de unie van de Aveyron-fabrikanten 
van het Laguiole-mes door eind 2020 de 
aanvraag voor geografische aanduiding 
(GI) in te dienen bij het INPI in Parijs. Vol 
verwachting kloppen de harten van de vier 
bovengenoemde messenfabrikanten uit 
Laguiole en Thiers. Het is een historische 
vooruitgang in de strijd tegen vervals-in-
gen. Eindelijk gerechtigheid en erkenning 
voor echtheid. Made in France.  
NM
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Een artistieke Nederlandse vriendin met 
een huisje in de Ardèche maakte ooit een 
prachtig schilderijtje, een drieluik. Ston-
den de luiken open dan zag je een paars 
Provençaals lavendellandschap, met groen 
glooiende heuvels en strakblauwe luchten. 
Deed je de paneeltjes dicht dan verscheen 
een oer-Nederlands schaatstafereeltje: een 
wit bevroren plas met dartele figuurtjes, 
een stijve rietkraag, koek-en-zopie. Ze 
noemde het werkje ‘Altijd heimwee’. 

Altijd heimwee: dit verscheurende ge-
voel is geen onbekende voor mensen die 
hun hart hebben verpand aan een tweede 
land. Om mij heen zie ik een permanente 
beweging van komers en gaanders. De 
komers hebben meestal allemaal dezelfde 
blos op hun wangen: laat het grote avon-
tuur beginnen, het is nu of nooit, meer 
zon, meer ruimte! De gaanders melden 
juist verschillende redenen. Zoals hen die 
ik de niet-geaarden noem, mensen die na 
tien jaar pensioen in dat vreemde Frankrijk 
toch het veilige Nederland weer opzoeken, 
waar ze de dokter tenminste verstaan, 

5 Route Départementale 11120 Bize Minervois (Cabezac) T: 04 68 46 28 64 www.laselette.fr

De gastvrouw en gastheer, Katrien en Kris Leirs nodigen u uit in hun sfeervol restaurant waar u kunt genieten van creatieve en smak-
elijke gerechten. De chef-kok wil u graag zijn specialiteiten laten ontdekken om zo uw smaakpapillen te prikkelen. De uitgebreide 
wijnkaart biedt veel keuze om de gerechten te begeleiden. Het restaurant beschikt over een mooie veranda en er is een gezellige 
huiskamer met open haard en in de zomer is er een groot terras. Welkom op maandag en dinsdag van 12.00- 14.00, donderdag - 
zondag 12.00-14.00 en van 19.00-22.00 uur. ‘s Woensdags gesloten. Vanaf Pasen tot 1 nov. ook maandagavond open. 

• Verkoop service voor diepvries snacks zoals bitterballen, frikandel, kroketten, loempia, ... laselette@outlook.com

Door 
Renate van der Bas

Altijd heimwee
mochten ze gaan kwakkelen. Er zijn lieve 
opa’s en oma’s die ontdekken niet zonder 
hun nazaten te kunnen. Er zijn er die om 
de zoveel jaar verhuizen als afleiding voor 
de relatieperikelen: een nieuw woonproject 
als redding van het huwelijk. Er zijn geïr-
riteerde control freaks die de Nederlandse 
efficiency missen. Maar ook zie ik nos-
talgiaatjes retour gaan, zij die de Neder-
landse gezelligheid missen. De clubjes, de 
familie-uitjes. Het eindemiddagsfeertje in 
dat bruine kroegje waar ze altijd zaten. 

Twee streekgenoten vertrokken een paar 
jaar geleden vanwege een mix van dit 

soort onbestemde gevoelens. In 
Nederland zouden ze vast weer be-
ter in hun vel zitten. Maar helaas. 
Het geliefde cafeetje was inmiddels 
een hippige Eterij. Het droombeeld 
over de Nederlandse efficiency 
spatte als een zeepbel kapot: na 
acht weken was hun kabelaanslui-
ting nog niet voor elkaar. En dan 
het Nederlandse weer. Ze vertelden 
dat het de eerste maanden na hun 
terugkeer onophoudelijk regende. 
Ik meen dat het de dramatische 
zomer van 2011 was.
Binnen twee jaar zaten deze men-
sen weer hoog en droog op een 
Franse heuvel!

Zijn 
de 

gelukkig-
sten dan 
misschien 
degenen 
die hun tijd 
kunnen ver-
delen? Die 
dan weer 
hier, dan 
weer daar 
wonen? 
Zelf zou ik 
niet met 
ze willen 
ruilen: één 

domicile is werk genoeg. Toen mijn Kees en 
ik naar Frankrijk vertrokken hielden we in 
Nederland eerst een boshuisje aan, op een 
vakantiepark midden in Nederland. Handig, 
zo’n pied-à-terre 
dachten we. Maar het betekende wel dat 
we in Nederland ook dakgoten hadden 
schoon te maken en heggen te knippen. 
Beseffend dat van het geld dat verzeke-
ring, park en belasting kostten, we iedere 
keer ook een kamer konden nemen in een 
of ander Hotel Sans-Souci. 

Na een jaar hebben we dat hutje dus 
verkocht. Sindsdien huren we in Nederland 
iedere keer een ander stekkie. Zoals afge-
lopen kerst, knus drie weken op de Veluwe 
in een huisje weltevree, met hippende 
vogeltjes in de tuin, een pannetje erwten-
soep op het fornuis en gevulde speculaas 
bij de thee. 
Daarna zeiden we de grijze luchten te-
vreden adieu en gingen welgemoed - en 
weldoorvoed - weer naar chez nous.

Zo vindt iedereen z’n systeem, zoekend 
naar the best of both worlds. Ach, zo 
kan dat mooie schilderijtje natuurlijk ook 
heten, als je het positief bekijkt: altijd 
heerlijk van twee walletjes snoepen!

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck
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De zingende 
dokterInterview 

door Nienke
ten Hoor-Aukema

Hoewel ze niet uit een zingende Von Trapp 
familie komt, zingt de Nijmeegse Ingrid 
Smits altijd al met veel plezier mee met 
alles wat zij hoort, en kent zij onnoemelijk 
veel teksten uit haar hoofd. Zingen is voor 
velen iets dat je erbij doet, gewoon voor 
je plezier, niet iets om serieus te nemen. 
Diep in haar hart stak dit Ingrid altijd een 
beetje, maar zij liet het onderwerp rusten 
en voltooide haar studie geneeskunde in 
Nijmegen. Mensen helpen is ook een van 
haar dromen. 

Tijdens de herstelperiode van een heftige 
ziekte op haar 25ste komt zij in contact 
met een zangleraar, die bevestigt dat zij 
een prachtige stem heeft en hier beslist 
iets mee moet gaan doen. Blij met het feit 
dat haar zingen niet zomaar een gril is, 
maar ook met een vreemd soort angstge-
voel om te falen, stopt zij met zanglessen. 
Zij komt Rob van Schijndel, ja die al 12 
jaar columns over financiën schrijft voor 
NieuwsNed tegen. Zij krijgen een dochter 
Wieteke en verhuizen naar Frankrijk. Het 
is 2007.

Na enkele korte omzwervingen vestigt 
het gezin zich in Céret in de Pyrénées-
Orientales, 25 km achter Perpignan. 
Zuidelijker in Frankrijk kan bijna niet. 
Ingrid werd erkend als huisarts in Frankrijk, 
maar behandelt haar patiënten alleen met 
acupunctuur. Pijnbestrijding, vermoeid-
heid, chronische stress zijn een paar van 
haar speerpunten. De studie had zij in 
Nederland al afgerond. De afgelopen jaren 
heeft zij zich nageschoold in neurologische 
problemen met behulp van SCALP-  
acupunctuur van dr. Zhu. Het opzetten 
van een eigen praktijk kost tijd en energie 

waardoor het zingen nog meer op 
de achtergrond raakte.

Als bij toeval ontmoet zij na verloop 
van tijd op de markt een Neder-
landse straatmuzikante die haar wel 
wil coachen om te gaan zingen. Het 
klikte tussen de dames en toen zij 
weer terugkeerde naar Nederland 
na 3 maanden, stelde zij haar voor 
aan een Engelse dame die zowel 
operazangeres als professioneel 
zanglerares was. Na een jaar zang-
lessen ging ook deze terug naar 
Engeland, maar… in Céret bleek 
een heuse Franse operazangeres 
te wonen die ook zanglessen wilde 
geven. Er volgt een tijd van hard 
werken, schaven, blaas- ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen. Er komt een 
logopediste aan te pas om ook het stem-
gebruik in de dagelijkse spraak aan te pak-
ken. Werkelijk ontspannen leer je ook niet 
in een achternamiddag. Uiteindelijk wordt 
Ingrid steeds blijer van het zingen. Zij 
heeft het gevoel door haar zangtalent te 
stimuleren als mens completer te worden.
 
Het maken van eigen teksten begon met 
het vertalen van enkele poëtische chan-
sons van de Nederlandse zangers, tekst-
dichters, componisten en muzikanten: Stef 
Bos en Frank Boeijen. Nu schrijft Ingrid ook 
eigen teksten, die door een Nederlandse 
producer op muziek zijn gezet en die zij 
samen hebben opgenomen in zijn studio in 
Arnhem. Nu die opnames er daadwerkelijk 
zijn en stuk voor stuk op streamingsdien-
sten zoals Spotify komen en met een video 
met de tekst en Engelse vertaling op You-
Tube kunnen worden gepubliceerd, voelt 

het (semi)professioneel zingen voor Ingrid 
als erkenning van een lang miskend talent. 
Onder haar artiestennaam MéYu hoopt 
Ingrid geld te kunnen gaan genereren voor 
haar nog op te richten Stichting Me2Yu 
voor kinderen in moeilijke ontwikkelings-
situaties. Zo komen diverse dromen samen 
en kan zij mensen/kinderen helpen door te 
blijven zingen.
Mocht het na de coronaperikelen tot een 
optreden voor onze NVLR komen, dan zul-
len wij u tijdig via de activiteitencommis-
sie en NieuwsNed op de hoogte houden. 
Voorlopig blijft Ingrid zingend haar werk 
als acupuncturist doen en gaat zij door 
met haar zoektocht naar Franse contacten 
in de muziekwereld.

Ingrids artiestennaam is MéYu en de 
prachtige chansons Papa en Voici l’Orage 
zijn op YouTube te beluisteren via:  
https://youtu.be/y2dWWwztP4w en 
https://you.be/W34MRKSLM64

Muziek
Het volgende idee kwam bij mij bovendrij-
ven.
Sinds enkele maanden probeer ik wat mu-
ziek uit de vleugel te verkrijgen.
Het plezier dat het oplevert is dermate 
groot dat het me leuk lijkt als er nog een 
paar amateurs over te halen zijn om bij 
mij af en toe een muziekmiddagje door te 
brengen.
Het idee is om met elkaar een simpel re-
pertoire op te stellen wat we na een aantal 
bijeenkomsten tot een acceptabel geheel 
kunnen maken.
Misschien dat het zelfs zover komt dat er 
op een mooie zonnige middag wat publiek 
kan meeluisteren.

Mocht u nog een instrument in voorraad 
hebben dat al jaren wacht om ter hand 
genomen te worden, dan is dit misschien 
een idee om er wat mee te gaan doen.
Nog mooier zou zijn als zich onder onze 
leden musici bevinden die een voorbeeld 
zijn dat goed gevolgd kan worden.

Ik kijk uit naar de reacties.

Met vriendelijke groet,
Ida Molendijk
1 Chemin du Pla du Villaret
11390 Brousses et Villaret
Tel: 046 8 265 989 
E: idamolendijk@gmail.com

Oproep aan medeleden

MéYu
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Een ding dat je altijd weet is dat er na een 
lange vermoeiende winter steeds weer een 
voorjaar komt, een nieuwe lente en een 
nieuw geluid! Velen onder ons groeiden op 
met deze gevleugelde woorden waarmee 
een nieuw begin wordt aangekondigd. 
Lang niet iedereen weet dat dit de begin-
regels zijn van het ellenlange gedicht ‘Mei’ 
van Herman Gorter uit 1889. Het gedicht 
gaat over de zeenimf Mei die op het strand 
aankomt en in de duinen verliefd wordt op 
de blinde Balder die betoverend mooi voor 
haar zingt en haar vrolijk en blij maakt.

Een nieuwe lente
Corona heeft ons veel duidelijk gemaakt; 
welvaartziekten zijn geen feest. Hoewel 
Nederland inmiddels al ruim 900.000 
mensen met diabetes type II telt en elk 
jaar er zo’n 75.000 nieuwe diabetespatiën-
ten bijkomen is het goede nieuws dat ruim 
80 procent van alle chronische aandoe-
ningen hun oorsprong vinden in slechte 
voeding- en leefstijlkeuzes. Chronische 
ziekten en aandoeningen zoals obesitas, 
diabetes type II, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten, beroerte, depressie, osteopo-
rose en verschillende vormen van kanker 
zijn de meest voorkomende, kostbare en 
vermijdbare gezondheidsaandoeningen. 
Het is nooit te laat om zelf het initiatief te 
nemen en het roer om te gooien. Nieuwe 
kansen, nieuwe oplossingen, nieuwe ener-
gie in een nieuwe lente.

Een nieuw geluid                                                                                       
Nog steeds richt de medische wetenschap 
zich voornamelijk op het genezen van 
ziekten, terwijl er aan de preventiekant 
ongelofelijk veel te winnen valt. Gezond-
heid is veel meer dan lichamelijk functi-
oneren. Vele jaren waren in de reguliere 
geneeskunde, maar ook in de journalistiek 
gezondheid en preventie een soort van 
vieze woorden. Klassieke geneeskunde 
werd door dokters bedreven met genees-

middelen en journalisten moesten zich er 
vooral niet mee bemoeien. Huisartsen en 
specialisten hielden zich per dag meestal 
2x en als het meezat 3x per dag bezig 
met hun eigen maaltijden. Dat je voeding 
als medicijn kon gebruiken geloofden zij 
niet. Lange tijd stuurden zij mij met mijn 
gloedvolle verhaal over voeding het bos in 
met de mededeling: ’meisje, dat gaat toch 
niet werken’. Zij wisten niet dat dit meisje 
al jaren lesgaf aan huisartsen en ontdekte 
dat die dokters geen jota verstand hadden 
van voedingsleer, simpelweg omdat zij dit 
in hun jarenlange opleiding nooit hadden 
gehad. Dat is langzaam aan het verande-
ren en nu is mijn leefstijlprogramma door 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) erkend.

Minder pillen, meer peultjes en paprika
Leefstijlgeneeskunde is het therapeutische 
gebruik van wetenschappelijk aangetoonde 
voedings- en leefstijlinterventies, zoals 
de overschakeling naar een overwegend 
onbewerkt en plantaardig voedingspa-
troon, verminderen van zittend gedrag en 
dit te veranderen in een actieve vorm van 
beweging, het verbeteren van de slaap en 
het verminderen van stress. Deze behan-
delingen hebben als doel het voorkomen, 
behandelen of in veel gevallen volledig 
genezen van leefstijl gerelateerde ziektes 
zoals bovengenoemd. Het voorziet mensen 

van de juiste kennis en levensvaardig-
heden voor effectieve gedragsverandering, 
om zo de onderliggende oorzaken van 
gezondheidsproblemen aan te pakken. 
Het is natuurlijk fantastisch als het lukt 
om medicijn-vrij of met veel minder pil-
len en zonder klachten te kunnen leven. 
Door betere bloedsuikerwaarden voel je je 
energieker. Bovendien heb je minder kans 
op complicaties van diabetes op de langere 
termijn zoals onder andere hart- en vaat-
ziekten, oogproblemen of nierziekten.

Gezonde apotheek
Primair voorziet voeding het lichaam van 
onderhoudsmaterialen in de vorm van 
voedingsstoffen en energie, daarnaast 
is samen eten gezellig. Wetenschappers 
ontdekken steeds meer overeenkomsten 
tussen farmacie, (bio)chemie, geneeskunde 
en voedingsleer. Op celniveau hebben 
diverse natuurlijke chemische verbindingen 
een gunstig effect op onze gezondheid. Zo 
zijn immers ooit geneesmiddelen ontstaan. 
Iedereen snapt dat je met alleen groen-
ten en fruit geen welvaartsziekten kunt 
behandelen als je al ziek bent. Daar heb 
je ook geneesmiddelen als ondersteuning 
voor nodig, maar je kunt met worteltjes en 
broccoli wel voorkomen dat je welvaart-
ziekten krijgt! Niet ziek worden door meer 
groente maakt vrolijk en blij.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

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

Voor-
jaar

door Nienke
ten Hoor-Aukema
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Het motto van de EU is: “Verenigd 
in verscheidenheid”. 
Omwille van die pluriformiteit is 
taalverscheidenheid een uitgangs-
punt, want talen brengen mensen 
bij elkaar, maken andere landen 
en culturen toegankelijk en zorgen 
voor intercultureel begrip. 
Als de EU uitgebreid wordt dan 
mag het toetredende land één 
officiële taal opgeven. Voor het 
Verenigd Koninkrijk was dat 
natuurlijk het Engels. Aangezien 
Engels al geclaimd was, koos Ier-
land voor het Gaelic en Malta voor 
het Maltees. Tijdens een voltallige 
vergadering mag ieder lid zich in 
het Europese Parlement uiten in 
één van de 24 officiële talen. Een leger-
tje tolken zorgt voor de vertaling in de 
overige 23 talen. Dat daar een prijskaartje 
aan hangt nemen alle deelnemende landen 
kennelijk op de koop toe. 
Binnen de Europese Commissie zijn Engels, 
Frans en Duits de voertalen. In de ver-
schillende interinstitutionele organen is 
het weer anders. Zo is bij de Europese 
Centrale Bank Engels de voertaal, interne 
werkdossiers van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie worden van oudsher in 
het Frans vertaald. De trend is dat binnen 
de Europese instellingen sinds een aantal 
decennia het Engels steeds belangrijker 
wordt. Dat kun je bijvoorbeeld afleiden uit 

de gevraagde vertaaldiensten en ook uit 
het feit dat steeds meer documenten in 
het Engels worden opgesteld. 

Conclusie: het Engels wint terrein, vooral 
ten koste van de taal van Molière, moppert 
de Franse staatssecretaris van Europese 
Zaken Clément Beaune. 

Wat nu na de Brexit? Voor geen enkel land 
binnen de Europese Unie is het Engels 
meer de officiële taal, hooguit een secun-
daire taal voor Ierland en Malta. Binnen 
Franse politieke kringen lanceerde men 
daarom de idee dat het vertrek van de 
Britten tot gevolg moet hebben dat ook 

het Engels verdwijnt 
als officiële EU-taal. 
Fransen dromen dat 
de plaats van hun 
taal binnen de EU 
daarmee verstevigd 
wordt, te beginnen 
bij de EU-instel-
lingen. Maar…. de 
meeste dromen zijn 
bedrog: de positie 
van het Engels is 
zo sterk dat het als 
werktaal wellicht 
nooit meer ge-
schrapt kan worden. 
Zelfs het verstevi-
gen van de posi-

tie van het Frans lijkt een utopie. In de 
voorgestelde begroting van de Europese 
Commissie voor de periode 2021-2027 
staat uitdrukkelijk vermeld dat, ondanks 
het vertrek van de Britten uit de EU, er 
geen plan bestaat dat iets wijzigt aan de 
plaats van het Engels binnen de Unie. Om 
de Fransen verder uit de droom te helpen 
spreekt men van “een beperkte herori-
entering van functies binnen de adminis-
tratie (…). Maar aan de vertalingen- en 
tolkdiensten naar het Engels toe verandert 
niets.”
Zou het voldoende zijn om de Fransen uit 
de droom te helpen?

Het zuidelijk accent van de afgelopen 
zomer aangetreden premier Jean Castex, 
voormalig burgemeester van het dorpje 
Prades aan de voet van de zuidoostelijke 
Pyreneeën, bleek een dankbaar onder-
werp voor grappen in de pers en de sociale 
media.

Goedmoedig, ironisch, maar de onderlig-
gende minachting is glashelder, meent 
Marc Aubert uit Eyragues, even ten zuiden 
van Avignon, die het fenomeen herkent. 
Het werk van de gepensioneerde onder-
houdstechnicus van kopieermachines 
bracht hem regelmatig naar Parijs. ‘Mijn 
klanten maakten grapjes over mijn Pro-
vençaalse accent. “Wat zegt u? Ach ja, u 
komt uit het zuiden, het land van de zon, 
waar zo lekker wordt gegeten en gedron-
ken, het land waar niet wordt gewerkt. 
Heerlijk!”’ Aubert nam het positief op, 
zegt hij. ‘Maar er zit wel degelijk dedain 
in, je bent niet zoals zij.’ Een accent kan 
zelfs een obstakel zijn om hogerop te 

komen. Zestien procent van de Fransen 
zegt slachtoffer te zijn van accentracisme, 
bleek vorig jaar uit een enquête van het 
Franse opinieonderzoeksbureau IFOP.
Taalonderzoeker Philippe Blanchet, af-
komstig uit Marseille en werkzaam aan de 
Universiteit van Rennes, bedacht zelfs een 
term voor de taaldiscriminatie: ‘glottofo-
bie’. In zijn boek Discriminations: Combat-
tre la glottophobie, uit 2016, voert hij de 
oorzaak terug op de Parijse bourgeoisie die 
na de Franse Revolutie op haar beurt het 
volk het woord ontnam en haar uitspraak 
tot het enige legitieme Frans verklaarde. 
De hoofdstedelijke elite hanteert het 
Algemeen Beschaafd Parijs nog altijd als 
selectiecriterium om toegang te 
krijgen tot de betere banen. 
De rest wordt buiten- 
gesloten als slecht opge-
leid, boers, afkomstig 
uit een achterstands-
milieu, zelfs crimineel 
als het mensen uit de 
Franse voor- 
steden betreft. 

Het toont de tweedeling aan in onze sa-
menleving, schrijft Blanchet.
De leider van de linkse partij ‘La France 
insoumise’ Jean-Luc Mélenchon maakte 
het in 2018 wel heel bont toen hij een 
journalist met zuidelijk accent schoffeerde: 
‘Is er iemand die een vraag in begrijpelij-
ker Frans kan stellen?’ De benoeming van 
provinciaal Jean Castex tot premier was 
wellicht een voorteken, een handreiking 
naar de achtergestelde Franse provincie: 
eind vorig jaar nam het Franse parlement 
de wet op de glottofobie aan waarmee 
accentdiscriminatie een overtreding is 
geworden. Of de nieuwe wet de Parijzena-
ren zal veranderen? Marc Aubert betwijfelt 
het. ‘Ik heb me in de loop van de tijd aan-
gepast en mijn “sympathieke zingende” 
accent afgelegd om net zo te zijn als mijn 

klanten, dat waarderen ze’.
Uit: De Groene Amsterdammer

           (Angela Dekker)

Naar een nieuwe positie van het Frans 
binnen de Europese Unie? Forget it!

Accentdiscriminatie strafbaar

Door
Rose-Line Lentjes
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In november 2018 kochten wij ons be-
drijf met daarop twee woningen. Op het 
moment van overdracht was één van de 
huizen nog bewoond. Op aanraden van de 
notaris hebben wij direct, per aangete-
kende brief, de huur opgezegd. 
Volgens het huurcontract zou dit beteke-
nen dat per 1 juni 2019 het huis leeg zou 
zijn. De huur is vanaf april 2019 niet meer 
voldaan.
Eind mei 2019 begon de eerste amandel-
oogst, dus onze volledige aandacht was 
hier tot begin oktober op gericht. Een 
gesprek met de huurders in die periode 
was bijna onmogelijk. De vrouw kon al-
leen maar schreeuwen en de man vertelde 
dat hij in de gevangenis had gezeten voor 
moord en in het bezit was van een aantal 
wapens. Van hun vertrek was totaal geen 
sprake.
In oktober 2019 hebben we contact opge-
nomen met een advocaat. Deze kon op dat 
moment weinig voor ons betekenen, om-
dat bij opzegging van de huur de huurders 
recht hebben om nog twee jaar te blijven 
zitten. Op zijn aanraden zijn we naar een 
Huissier de Justice (deurwaarder) gestapt. 
Deze heeft een bevel tot betaling opge-
maakt. Hij vertelde ons ook dat er geen 
huisuitzettingen gedaan mogen worden in 
de winterperiode, tussen 1 november en 31 
maart.
Inmiddels is het maart 2020 en we heb-
ben nog geen enkele reactie op het bevel 
van de deurwaarder. Deze adviseert ons 
contact op te nemen met een andere 
advocaat. Het eerste confinement is daar. 
Macron versterkt de rechten van huurders, 
zij mogen in deze bijzondere tijd niet uit 
hun huis gezet worden. Volgens ons zijn 
“huurders” die al langer dan een jaar geen 
huur meer betalen, geen huurders, maar 
krakers. Tijdens het confinement lezen wij 
diverse, veel schrijnendere verhalen van 

onder andere een 
echtpaar met een 
tweede huis aan de 
Atlantische kust. 
Nu zij met pensi-
oen zijn, hebben ze 
hun appartement in 
Parijs verkocht en 
willen permanent 
gaan wonen in hun 
woning aan de kust. 
Echter daar aangekomen, is hun huis ge-
kraakt. Deze krakers hadden een bon van 
een pizzabestelling op hun naam op des-
betreffend adres, en konden daarom niet 
uitgezet worden. Hoe bizar is dat Franse 
sociale systeem?
Het afsluiten van stroom en water vanuit 
onze schuur zou een goede optie kunnen 
zijn, dachten we. Maar dat werd ten zeer-
ste afgeraden door onze advocaat. Huur-
ders, ook al betalen ze niets, hebben recht 
op water en elektriciteit. De verhuurder 
heeft voornamelijk plichten, de huurder 
vooral veel rechten.
In augustus 2020 stuurt onze advocaat 
een schrijven naar de advocaat van meneer 
de huurder én naar de advocaat van zijn 
vrouw, mevrouw de huurster.
Tijdens het tweede confinement ontvangen 
we een mail dat de zaak 16 december 2020 
voorkomt bij de Rechtbank in Perpignan. 
Eindelijk gerechtigheid dachten wij…
Maar nee, mevrouw de huurster is op het 
laatste moment van advocaat gewisseld en 
deze heeft geen tijd gehad om het dossier 
door te nemen.
Uitstel naar 3 februari, en uiteindelijk nog-
maals uitgesteld naar eind maart.

Wordt vervolgd, inmiddels bijna 2 jaar 
huurachterstand.

door 
Pauline Datema

Liberté, Egalité, 
Fraternité

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 

Manueel therapie  
(chiropractor)

Dr. Margot Monmousseau, manueel 
therapeute behandelt rugpijn, hoofdpijn, 
pijn in de nek, heup, schouder, knie en 
enkel. Margot is afgestudeerd in de USA 
waar zij ook heeft gewerkt. Zij spreekt 
uitstekend Engels. Adres: La Grange de 
Bouys, 34320, Roujan. Website: https://
chiromouv.eu/accueil/welcome/  
T:00 33 6 65 36 94 74.  
E-mail: info@chiromouv.eu

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.
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Door 
Hans van der Bij

Het aardbeienkistje
Een paar dagen 
geleden pakte ik een 
aardbeienkistje uit 
onze kast. Het had 
ooit in het lab van 

het Luthers Diaconessenhuis gestaan en 
moest nu plaatsmaken voor onze nieuwe 
sauna. Een lang gekoesterde wens ging 
in vervulling. Eerst moest de kast leeg: 
links gingen de weggooidingen, rechts 
de bewaardingen. De inhoud van het 
aardbeienkistje had ik een paar keer voor 
logeerkinderen uitgestald onder het mom 
van “een beetje educatie tijdens een 
ontspanvakantie moet kunnen”. Bedacht-
zaam haalde ik dan de voorwerpen uit het 
kistje terwijl ik er een spannend verhaal 
bij verzon. De kunstroof is verjaard dus ik 
kan nu wel vertellen waar het om gaat.
Bij ons in de buurt staat ‘Le Gateau’, 
een heuvel die op een taart 
lijkt, vindt men. Hij is 
moeilijk te beklim-

men: een duizelingwekkende verticale 
rotswand aan de ene kant en verder drie 
steile kanten. Bovenop was vroeger een 
Romeinse legerplaats. Om daar te komen 
moet je nu eerst langs wijnvelden en 
vervolgens jezelf met behulp van een kap-
mes een weg banen door akelig stekende 
bramen en langs in het voorjaar heerlijk 
geurende gele brem en welriekende tijm. 
Met mijn zwager en zijn zoontje van acht 
ben ik eens op een hete zomerochtend 
met een metaaldetector le Gateau opge-
klauterd om naar Romeinse gebruiksvoor-
werpen te zoeken. Enigszins gehavend en 
oververhit bereikten we het hooggelegen 
plateau waar we in de schaduw van een 
boompje de meegebrachte watervoor-
raad opdronken. Samen met mijn neefje 

fantaseerden 
we over het 
Romeinse 
legerkamp, 
terwijl mijn 
zwager zijn 
metaaldetec-
tor in elkaar zette. Zo’n metaaldetector is 
in Frankrijk verboden, maar is wel mooi 
speelgoed. Je vindt er behalve munten ook 
tonijnblikjes en jachtpatronen mee. Wij 
troffen heel wat antieke spijkers aan die 
gebruikt werden voor schoeisel en schil-
den. We hebben geen munten ontdekt, 
wel wat stukken aardewerk.
Onze buit bewaar ik nog steeds in het 
aardbeienkistje dat, bij het leegruimen van 
de kast, rechts van me belandde. Nieuws-
gierig geworden? Kom gerust langs, de 

koffie staat klaar. 
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Pic du Midi de Bigorre

 de Romeinse legerplaats ‘Le gateau’

Als je na deze lange ‘thuis-zit-winter’ 
behoefte hebt aan totaal iets anders, dan is 
de Pic du Midi de Bigorre een aanrader. De 
bergtop is gelegen in de Hautes-Pyrénées 
op de grens van de gemeenten Sers en 
Bagnères-de-Bigorre, is 2876 meter hoog 
en er ligt eeuwig sneeuw.
Het bijzondere is niet alleen dat het een 
spectaculaire top is, maar vooral dat er op 
die top een sterrenwacht en een radio-, 
en televisiestation staan. De belangrijk-
ste drijfveren voor de oprichting van een 
astronomisch observatorium waren de me-
teorologie en de astronomie. Er is een zeer 
educatief museum, je kunt er prima eten 
en zelfs de nacht doorbrengen in een soort 
luxe jeugdherberg. Sterren zijn er natuur-
lijk alleen ’s nachts bewonderen. Overdag 
is het uitzicht er overigens ook fabelach-
tig mooi. De zonsondergang maar ook de 
zonsopgang zijn spectaculair.

Toegangswegen 
Rond 1858 duurde het drie uur te paard of 
vier uur in een draagstoel om de top van 
de Tourmalet te bereiken. Gelukkig was 
er op de top ook in die tijd al een herberg. 
Tegenwoordig is het mogelijk te voet via 
wandelpaden, met een mountainbike of 
met de kabelbaan de top te bereiken vanuit 
La Mongie. De kabelbaan bestaat uit twee 
delen:
•	het	eerste	deel	gaat	van	La	Mongie	

(1.785m) naar Taoulet (2.341 m);
•	het	tweede	voert	van	Taoulet	naar	de	Pic	
du Midi (2872 m). 

Sterrenkunde
Astronomie, niet te verwarren met as-
trologie, neemt vandaag de dag in het 
kader van de milieuproblemen een steeds 
belangrijker plaats in binnen het weten-
schappelijk onderzoek van de Universiteit 
van Toulouse III-Paul Sabatier. De eerste 
telescoop dateert uit 1907 en had een dia-
meter van 50 cm, daarmee destijds een van 
de grootste ter wereld. In 1949 kreeg de 
top elektriciteit. Tot die tijd werd elektri-
sche apparatuur aangedreven door genera-
toren en klauterde men te voet naar boven. 
De eerste kabelbaan is van 1952. Vanaf 
toen werd het mogelijk om ook buiten de 
zomermaanden de top te bereiken.
In 1994 wilde de staat het observatorium 
sluiten. Dit was tegen het zere been van de 
regio Midi-Pyrénées en het lukte om de 
sterrenwacht met alle wetenschappelijke 
faciliteiten open te houden door de open-
stelling voor publiek. 

Telescopen 
Had de eerste telescoop een diameter van 
50 cm, in 1972 werd een toren van 28 
m hoog met een diameter van 14 meter 
gebouwd. In 1980 werd in deze koepel een 
telescoop van 2 meter geplaatst.

Radio en televisie 
De eerste radio- en televisieantenne  
dateert uit 1957. In 1963 wordt deze ver-
vangen door de zendmast die tot op de dag 
van vandaag FM-radio en digitale tele-
visie-uitzendingen verzorgt en een groot 
deel van het zuidwesten van Frankrijk van 
radio en tv voorziet.

Het planetarium is leerzaam en ‘s avonds 
na de indrukwekkende zonsondergang is 
het goed sterrenkijken. Vergeet niet om 
skikleding, handschoenen en zonnebrillen 
mee te nemen. 

Bron: https://www.tourmaletpicdumidi.fr/
decouvrir/top-destination/pic-du-midi-
de-bigorre/
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In het jaar dat Bea haar Claus trouwde 
zat ik in Parijs rustig in een taxi op weg 
naar een kamerbemiddelingsbureau 
voor studenten. Nou ja, rustig? Als je 
op je 19de 
naar het buiten-
land vertrekt, maar 
nog niet weet, waar 
je ‘s avonds een
kussen hebt om je 
hoofd op te leg-
gen, lijkt dat op 
een aflevering van 
‘Ik vertrek’ avant la 
lettre. 

De taxichauf-
feur kletste rap en 
ik snapte er geen 
jota van, maar 
kwam uiteinde-
lijk terecht in Rue 
d’Amsterdam. 
Toeval bestaat 
niet. Schuin de cour 
oversteken, met de 
houten trap drie 
etages naar bo-
ven kreeg ik er een 
chambre de bonne 
(dienstbodenka-
mertje) met een 
raam dat uitkwam 
op een soort licht-
koker. Als je schuin 
naar boven keek zag 
je een stukje ciel de 
Paris.

Keek ik naar rechts, 
dan kon ik in het 
hurktoilet op de 
couloir kijken. Zo 
leerde ik M Pintard 
kennen. Hij deed 
als bijverdienste de 
schoonmaak 
met lysol en het onderhoud van deze 
gemeenschappelijke ruimte. Dit deed 
mij denken aan een conference van 
Godfried Bomans over zijn Belgische 
kot tijdens zijn studententijd. Net als 
bij mij liep ook daar de conversatie via 
het onder/boven deurtje van het sani-
tair. Bij de Alliance Française volgde ik 
een cursus Frans en bracht mijn kennis 
regelmatig in praktijk in gesprekken via 
het sanitair.
Meneer Pintard had een poedel Fice en 

Schrijven is durven
Door 
Erik Kuit

kreeg af en toe zijn dochter voor het 
diner. Afkomstig uit les Caribes schonk 
hij soms zeer gastvrij een vloeibare 
vorm van een kopje suiker met 75% 
sterke rum. 

Madame Bordesoules had achter de 
deur om de hoek haar enige gezelschap 
van paspoppen, waarop zij haar kleren 
maakte. Overdag ging ze op stap in een 
lange jas met op haar hoofd een vilten 
Provençaalse hoed, en een zeildoeken 
stokbroodtas aan de arm naar haar 
inkomstenbron, een oppas-adres. On-
danks het ontbreken van een paraplu 
en pukkel, had ze de sfeer van Nanny 
Macphee, die je liefjes ieder moment 
een pluchen Teddybeertje in de hand 
kon drukken. Haar kamer had een dak-
kapel en vitrage als spinrag met meer 

schering dan inslag. 
Nadat ik een paar jaar terug in Neder-
land woonde vertrok ik met vriendin 
C. voor een weekendje naar Parijs. We 
zaten in een hotelletje bijna naast het 
Casino de Paris. 

              Een van 
de avonden wil-
den we daar Line 
Renaud zingend 
een toneeltrap zien 
afdalen, maar meer 
nog wilde ik in de 
Rue d’Amsterdam 
op bezoek bij Mme. 
Bordesoules. Ze 
leefde nog, was 
reuze verrast mij 
weer te zien en  
nodigde ons uit 
voor het diner.  
Om haar niet te 
affronteren, gingen 
we hierop in. Het 
potkacheltje snorde 
en uit de pot erop 
ontsteeg een 
heerlijke geur van 
Coq-au-vin. Wat 
een traktatie, niks 
armoede!

Een half leven later 
kwam ik in 2001 
in Couiza wonen. 
Veel kennis van het 
Frans lag nog  
ergens op een 
plank, maar ik 
moest vaak hoog 
reiken. 

Met hulp van 
mijn buren, potjes 
scrabble in het  

 Frans en met een   
 handicaplijstje     
kleine woordjes van buurvrouw Yvonne: 
ce, celà, lui en là, daalde de taal petit à 
petit weer in. 

Een vreemde taal schrijven en spreken 
is een kwestie van durven. Stap over 
je gêne heen, het is net als met Lego. 
Met associatief-denken, je psyche en 
fantasie heb je de bouwstenen voor je 
verhaal. Hoe die in elkaar te puzzelen? 
Daar is geen kant-en-klare formule 
voor.
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Parijs gezien van uit het raam
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Niet iedereen houdt van een groot ontbijt, 
maar voor een paasontbijt schuiven de 
meeste mensen wel aan. Maakte moeder 
voorheen gewoon alles klaar waarvan zij 
dacht dat het bij Pasen hoorde, zo krijgt zij 
tegenwoordig te maken met allerlei vragen 
en wensen. De een wil geen zalm en mos-
selen meer eten in verband met vervuiling 
door microplastics, de tweede wil graag 
minder koolhydraten om op gewicht te 
blijven en nummer drie is vegetariër ge-
worden. Help!

Moeder de Gans besluit om er maar 
een paasbrunch van te maken zodat er 
voor eenieder wat wils is. Zij zorgt voor 
roggebrood, knäckebröd met heel veel 
extra pitten en zaden en vindt zelfs in de 
supermarkt koolhydraatarm brood van 
sojameel. Een grote schaal met vruchten 
doet het altijd goed, vooral met verschil-
lende soorten zuivel zoals volle, Griekse, 
10%-yoghurt of kwark. 

Iedereen neemt op bestelling van moeder 
de Gans wat mee, of zij mogen iets berei-
den in haar keuken. Gasten kunnen kiezen 
uit een omelet met gebakken padden-
stoelen en veel kleurige mini-tomaatjes, 
avocado met zalm en roerei, frisse salade 

Paasontbijt of 
-brunch

door Nienke
ten Hoor-Aukema
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met tuinkruiden, diverse Franse kazen en 
een grote pan met (groene) aspergesoep 
met verse doperwtjes en eventueel enkele 
korreltjes mais (uit blik). Zelf maakt moe-
der een paasquiche.

Fleurige Franse Paasquiche
Deze taart vol voorjaarsgroenten zit 
boordevol vitamines, mineralen, leuk 
om te maken met (klein)kinderen en het 
eindresultaat nodigt uit om erin te bijten! 
Een glas koude citroenlimonade erbij met 
verse citroen, wie doet je wat. Maak het 
jezelf gemakkelijk door een kant-en-klaar 
deegrolletje (pâte brisée) te nemen, maar je 
kunt natuurlijk ook zelf de bodem maken 
van: 250 gram bloem, 125 zachte gezou-
ten boter (niet gesmolten), 1 eigeel en 5 
cl water. Meng alle ingrediënten en kneed 
met koele hand het deeg tot een homo-
gene bol.
Verpak de deegbal in een natte theedoek 
en leg hem ca. 1 uur in de koelkast te 
rusten.

Vulling
1 groene courgette, 1 gele courgette, 2-3 
worteltjes, 1 prei en enkele gele, groene 
en rode mini-tomaatjes, 1 mozzarellabol, 
grove mosterd, 3 eieren, 150 ml slagroom, 
100 g geraspte kaas

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.

Rol het deeg uit en bekleed de beboterde 
quichevorm met bakpapier. Prik met een 
vork in de bodem.
Bestrijk de bodem met mosterd, snijd de 
mozzarella in plakken en verspreid deze 
over de bodem.
Snijd de groenten in dunne plakjes en leg 
deze in kleurige rondjes op de bodem. 
Meng de eieren, slagroom en de geraspte 
kaas en schenk het mengsel over de 
groenten.
Zet de taart in het midden van de oven. 
Bak de quiche in 40 min. gaar en goud-
bruin.

Verse citroenlimonade, 1 liter
De citroenlimonade kun je prima een dag 
van tevoren maken van 8-10 gewassen ci-
troenen, 500 ml kraanwater, 100 gr suiker 
of 25 g zoetstof, ijsklontjes, verse gember 
en munt.
Bereiding
Houd 1 citroen achter voor garnering en 
snijd die in plakjes. 
Pers de overige citroenen uit. 
Doe het citroensap, enkele plakjes verse 
gember in een steelpan, voeg er 500 ml 
water aan toe en de suiker.
Laat het geheel op laag vuur inkoken, dat 
doe je in zo’n 10 minuten.
Giet het ingekookte sap door een zeef in 
een kan, zodat je alleen siroop overhoudt 
en de schil achterblijft.
Laat de citroensiroop afkoelen (zet ‘m 
eventueel in de koelkast).
Leng de citroenlimonade aan met ijskoud 
(prik)water.
Serveer met veel ijsklontjes, citroenschijf-
jes en een takje verse munt.
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De vraag lijkt eenvoudig. Maar dat is ze 
niet. Om een antwoord te kunnen geven, 
moeten wij elkaars argumenten over dit 
onderwerp grondig onderzoeken.

Eerste vaststelling: de elektrische auto 
heeft geen uitlaatpijp. Hij is dus tech-
nisch niet in staat CO2 uit te stoten. De 
elektrische auto is dus een milieuvrien-
delijke, een groene auto. Behalve dat de 
elektrische auto, per definitie, op elektri-
citeit rijdt. En om elektriciteit te produ-
ceren worden soms fossiele brandstoffen 
gebruikt, zoals in China, waar nog steeds 
bijna 70% van de elektriciteit wordt 
geproduceerd in kolengestookte centrales 
die veel broeikasgassen uitstoten.

Meestal stoten elektrische auto’s dus 
wel CO2 uit als ze rijden, ook al gebeurt 
dat op een verhulde en afgeleide manier. 
In Frankrijk is de elektriciteitsproductie 
koolstofvrij, maar steunt zij groten-
deels op kerncentrales en genereert zij 
dus gevaarlijk afval, zodat de algemene 
term “ecologisch” (vergeet niet dat deze 
verwijst naar alles wat het milieu res-
pecteert) misschien ook niet het meest 
geschikt is.

Met al deze bedenkingen hebben Duitse 
onderzoekers onlangs geschat dat de 
elektrische auto in Europa vandaag de 

dag nog steeds - in termen van CO2/km 
uitstoot - concurreert met de meest effi-
ciënte verbrandingsauto (benzine en die-
sel) op de markt en het voordeel van de 
elektrische auto blijft groeien. Zeker met 
auto’s op leeftijd, omdat de emissiecon-
trolesystemen van auto’s met inwendige 
verbranding de neiging hebben slecht te 
verouderen. Ook met de jaren: het aan-
deel van hernieuwbare energiebronnen in 
de elektriciteitsmix neemt toe, waardoor 
de elektriciteitsproductie steeds minder 
CO2 uitstoot.

Bijna de helft van de uitstoot van fijne 
deeltjes is afkomstig van wielslijtage, het 
wegdek of de remmen. Elektrische auto’s 
stoten dus ook hun deel van de fijne 
deeltjes uit. Zelfs als motorrem- en ener-
gieterugwinningssystemen de verliezen 
beperken. Volgens het Franse agentschap 
voor milieu- en energiebeheer (ADEME) 
is een elektrische auto vanaf 50.000 
afgelegde kilometers over het algemeen 
minder vervuilend dan een auto met een 
verbrandingsmotor.
 
Een batterij die een aderlating is 
voor de ecologische balans
Tot zover de rij-fase van het leven van 
een elektrische auto. Maar er is een 
“ervoor” en ook een “erna”. Laten we 
niet vergeten dat, om de echte ecologi-
sche voetafdruk van de elektrische auto 
te beoordelen, we naar zijn volledige 
levenscyclus moeten kijken. In dit opzicht 
lijken de lithium-ion-accu’s die in deze 
zogenaamd groene voertuigen worden 
gebruikt, het milieu veel geld te kosten. 
In de eerste plaats omdat de zeldzame 
metalen waaruit deze batterijen zijn 
opgebouwd, worden gewonnen in landen 
die nog te weinig aandacht besteden aan 
onze maatschappelijke en milieuover-
wegingen. Ten tweede omdat de meeste 

lithium-ion batterijen vandaag de dag 
worden geproduceerd in landen met een 
niet al te gunstige energiemix.

Tenslotte, omdat de recycling van deze 
batterijen nog steeds vragen oproept. 
Zelfs als het technisch haalbaar lijkt, 
blijft het economisch onaantrekkelijk. 
Tenminste, zolang het aantal betrokken 
batterijen relatief klein is. In de komende 
jaren, naarmate de markt zich ontwikkelt, 
zou de recyclingindustrie zich echter op 
natuurlijke wijze meer moeten organise-
ren.

Intussen werken fabrikanten er ook aan 
om deze batterijen een tweede leven te 
geven. Zodra hun prestaties onder de 
voor auto’s aanvaardbare drempelwaarde 
zijn gedaald, kunnen zij nog steeds wor-
den gebruikt als stationaire opslagoplos-
sing voor hernieuwbare energiebronnen. 
Dit is reeds het geval in Amsterdam, in 
het Johan Cruyff ArenA-stadion, waar  
enkele tientallen Nissan Leaf-batterijen 
zijn omgebouwd tot een noodopslagsys-
teem voor elektriciteit, aangedreven door 
zonnepanelen. Dit is ongetwijfeld een 
manier om elektrische auto’s milieuvrien-
delijker te maken. 

Bron: https://www.futura-sciences.com/ 
Nathalie Mayer, journaliste/wetenschap 
expert

HvdB

Is de elektrische auto echt 
ecologisch?

Citroën Ami

Renault Twizy

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.
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De recepten van mijn vader 
De leden van de digitale leesclub hebben 
mij gevraagd of ik het vierde boek zou wil-
len bespreken.
Eerst voelde ik er niet zo veel voor, maar 
toen ik een beknopte omschrijving van het 
boek geschreven door Jacky Durand las, 
veranderde ik van gedachten. 
In onze familie zijn twee zaken heel be-
langrijk, de familieband en de gezamenlijke 
maaltijden, inclusief het bereiden daarvan.
Eén kleinzoon heeft zelfs zijn hobby ge-
maakt van koken en geeft lessen daarin op 
Instagram. 
En juist die thema’s zijn in dit boek ver-
werkt.
Bovendien heeft het me altijd geïntrigeerd 
dat de vader van chef-kok Lionel Giraud uit 
Narbonne, die zelf een sterrenrestaurant 
had op een schattig pleintje in het aller-
oudste deel van Narbonne, niet wilde dat 
zijn zoon zich ook zou bekwamen in die 
richting.
Zouden daaraan ook dezelfde problemen en 
geheimen ten grondslag hebben gelegen, 
als aan dit verhaal?
Het boek speelt zich af in een klein plaatsje 
dicht bij Dijon. De vader, die sergeant was 
in Algerije, overnachtte samen met zijn 
vriend Lucien in dat plaatsje, zogenaamd 
op weg naar de familie van die vriend. Ze 
aten in een klein restaurant, “Le pot fleu-
rie”. Toen bleek dat het restaurant te koop 
was, besloten ze het te kopen en zich daar 
te vestigen, de sergeant als kok en Lucien 
als leverancier van kruiden, paddenstoelen 
en alles wat de natuur aan eetbaars heeft 
te bieden. Verder houdt Lucien het fornuis 
brandend en helpt hij bij allerlei werkzaam-
heden.
Er is een zoontje van de sergeant, dat op-
groeit in “Le pot fleurie” en daar dan ook 

de liefde voor het bereiden van 
maaltijden meekrijgt. De familie 
van Julien woont er niet al te ver 
vandaan en samen hebben ze een 
hechte band. Er komt ook dage-
lijks een vaste klant eten, ze heeft 
daar een eigen tafeltje en gaat 
uiteindelijk samenwonen met de 
kok en zijn zoontje. De jongen be-
schouwt haar als zijn moeder.
Zoonlief groeit op, is een goede 
leerling en de leraren en vader 
willen dat hij naar de middelbare 
school gaat, om later ingenieur 
te worden. Zelf wil hij niets lie-
ver, dan een goede koksopleiding 
volgen. 
Het boek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel ligt de vader op 
sterven. De zoon herdenkt het le-
ven, dat hij met zijn vader gehad 
heeft.
In het tweede deel verdwijnt de 
stiefmoeder uit zijn leven. Ze 
wil trouwen met de vader en het 
zoontje adopteren. Ook wil ze 
zelf graag kinderen hebben. De 
vader wil dat niet, omdat hij nog 
altijd verbonden is met de moe-
der van de jongen, die bij zijn geboorte in 
het kraambed is overleden. Hij besluit de 
jongen het verhaal te vertellen en brengt 
samen met hem witte rozen naar het graf, 
iets wat hij al die jaren maandelijks alleen 
deed. Maar voor de zoon blijft zijn moeder 
nog altijd de tweede vrouw van de vader.
In het derde deel gaat hij studeren in Be-
sançon, de plaats waar zijn stiefmoeder le-
rares Frans is. Hij kiest “Franse literatuur”, 
maar werkt daarnaast in zijn vrije tijd in een 
sterrenrestaurant. Hij komt te weten waar 
zijn stiefmoeder woont, maar ook dat ze 

Door Margrit van 
der Velde

Frans-Nederlandse digitale 
leesclub

getrouwd is en twee dochtertjes heeft. Hij 
besluit dan geen contact met haar op te 
nemen. Wel komt hij te weten, dat zij hem 
altijd is blijven volgen. Ze heeft contact ge-
houden met de leerkrachten van zijn oude 
school en kent zijn professor literatuurstu-
die, die vol lof over hem is. Als zijn vader 
hem in Besançon komt opzoeken, verneemt 
hij dat zijn zoon, naast zijn studie, ook in 
een sterrenrestaurant werkt, en wordt hij 
verschrikkelijk kwaad. 
Het blijkt, dat de vader zelf zo graag had 
willen studeren, maar dat de omstandig-
heden dat niet toelieten. De vader studeert 
nu ieder vrij moment in de encyclopedie die 
hij voor zijn zoon gekocht had, toen hij op 
de middelbare school zat. Als de vader op 
sterven ligt, neemt de zoon contact op met 
zijn stiefmoeder. Hij neemt het restaurant 
over van zijn vader, maar er is één pro-
bleem: er is een receptenboek, maar dat is 
nergens meer te vinden. Na het overlijden 
geeft zijn stiefmoeder hem het boek terug, 
de vader had het haar voor zijn dood gege-
ven. Het receptenboek was tot in de puntjes 
verzorgd. Over de schrijver:
Jacky Durand is culinair journalist. Dit is zijn 
debuutroman en zal in 20 landen verschij-
nen. 
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Ik zou het hier natuurlijk over de kinder-
opvangtoeslag kunnen hebben, maar daar 
is reeds genoeg over geschreven. Vaak erg 
eenzijdig, maar één ding is zeker: de vele 
verschillende toeslagen zijn fraudegevoelig 
en moeilijk te controleren.  Bovendien moet 
het tegenwoordig altijd over Corona gaan, 
dus ik doe hier vrolijk aan mee. De meeste 
lezers van NieuwsNed maken bovendien 
geen gebruik meer van de kinderopvang….

Dankzij Corona wordt er opeens veel meer 
vanuit huis gewerkt. Bij veel werkgevers 
en werknemers tot grote vreugde. En die 
werknemer denkt vervolgens: waarom zou 
ik hier in Amsterdam in mijn kleine appar-
tementje blijven wonen (verkoopprijs boven 
de miljoen), terwijl ik ook lekker in korte 
broek en op slippers, met uitzicht op de 
heuvels, aan het zwembad met wat lokale 
vruchtendranken in de buitenkeuken, het 
geluid van de krekels op de achtergrond, 
kan werken. In de grote Franse villa voor 
een kwart van de Amsterdamse verkoop-
prijs. 
Steeds meer Nederlandse werkgevers heb-
ben plannen om hun kantoren geheel of 
gedeeltelijk te sluiten. Werknemers dienen 
vooral over een goede internetverbinding te 
beschikken en binnen een redelijke tijd van 
kantoor/ cliënten af te zitten. Met de circa 

7 – 13 uur met de auto, lijkt Frankrijk de 
nieuwe werkomgeving te worden van veel 
Nederlanders. Een aantal makelaarskanto-
ren bevestigen deze trend. Maar hoe werkt 
dat op het gebied van sociale premies en 
inkomstenbelasting? Waar zijn de premies 
verschuldigd en waar de inkomstenbelas-
ting? 

Indien een werknemer meer dan 25% van 
de werktijd in zijn woonland werkt, is hij 
sociaal verzekerd in dat land (op grond van 
Europese wetgeving). Voor al zijn inkom-
sten. De Nederlandse werkgever moet zich 
dan aanmelden als Franse werkgever en in 
Frankrijk de sociale premies afdragen. Een 
Nederlandse werkgever zal niet vrolijk wor-
den van de administratieve lasten en ho-
gere sociale premies. 
Ten aanzien van de inkomstenbelasting is 
het loon in beginsel belast in het land waar 
de werknemer de activiteiten uitvoert. Dus 
wederom in Frankrijk. Gelet op de lagere 
Franse inkomstenbelasting is dat wel gun-
stig voor de Nederlandse werknemer. 
Blijft de werknemer nog wel gewoon in 
Nederland wonen en werkt en verblijft hij 
minder dan 183 dagen in Frankrijk, dan is 
het gehele salaris belast in Nederland. In 
dat geval zullen ook de sociale premies in 
Nederland verschuldigd zijn, omdat meer 

dan 25% van de tijd in woonland Nederland 
wordt gewerkt. 

Kortom: als de werknemer vaak in Frank-
rijk aan het werk is (in de vakantiewoning), 
maar minder dan de helft van het jaar in 
Frankrijk verblijft, is er administratief niets 
aan de hand en blijft alles via Nederland 
verlopen. 

Bij een daadwerkelijke emigratie verande-
ren de sociale premieplicht en de inkom-
stenbelasting wel. Dit dient goed onder-
zocht te worden, met name de bereidheid 
van de Nederlandse werkgever om mee te 
werken. 

www.frankrijkemigratie.nl

Door 
Rob van Schijndel

Leven als God in Frankrijk, 
in dienst van een  
Nederlandse werkgever

Lupin is een Franse televisieserie, die sinds 
8 januari 2021 uitgezonden wordt op Net-
flix. De serie is razend populair en slaagde 
erin om enkele dagen na de release in veel 
landen in de top 10 van meest bekeken 
Netflix-series te komen. Volgens schat-
tingen van het platform zou het zelfs het 
grootste niet-Engelstalige succes kunnen 
zijn. De serie werd 28 dagen na de release 

bijna 70 miljoen keer werd bekeken.

In 1995 was de jonge Assane Diop van 
streek door de dood van zijn vader, be-
schuldigd van een misdaad die hij niet had 
begaan. 25 jaar later organiseert Assane de 
diefstal van een ketting die toebehoorde 
aan Marie-Antoinette van Oostenrijk. Het 
juweel, nu tentoongesteld in het Louvre, 
behoorde toe aan de rijke familie Pelle-
grini. Hij wil wraak nemen op dit gezin dat 
zijn vader ten onrechte heeft beschuldigd. 
Hij laat zich inspireren door zijn favoriete 
personage: de ‘gentleman inbreker’ Arsène 
Lupin, Dit veelzijdige personage, bedacht 
door Maurice Leblanc, gebruikt de weten-
schap om aan de politie te ontsnappen. 
Naast zijn illegale activiteiten probeert 
Assane ook meer zorg te dragen voor zijn 
zoon Raoul.

Het succes van de serie lijkt mede ver-
klaarbaar door hoofdrolspeler Omar Sy, 
bekend van Intouchables, de film over 
een aristocraat met een dwarslaesie en de 

vriendschap met zijn verzorger (gespeeld 
door de grote Senegalees Sy) uit een Pa-
rijse achterstandswijk.

Nederlandse uitgave
De liefde voor Frankrijk en de Franse lite-
ratuur brachten uitgever Martijn Couwen-
hoven vijf jaar geleden bij de boekenreeks 
over de gentleman inbreker. Hij vond dit 
originele literatuur en in Nederland waren 
de boeken destijds nog onbekend, terwijl 
in Frankrijk Lupin al een held was. Sinds de 
lancering begin januari trekken de eerste 
vijf afleveringen van de serie kijkers van 
over de hele wereld. Deze zomer volgen 
nog vijf afleveringen. De Nederlandse 
vertalingen van de Franse boeken zijn niet 
aan te slepen. Meteen in het weekend 
dat de serie startte, werden er heel wat 
besteld. Een fantastisch succes voor deze 
kleine Zaanse uitgeverij.

Arsène Lupin, gentleman inbreker



NieuwsNed voorjaar 2021   21   

Inhakend op het verhaal van Rob, zien we 
dat zich op het platteland nu weer andere 
problemen voordoen. Het begrip subur-
banisatie is al een paar jaar aan de gang. 
Steeds meer stedelingen beginnen een 
nieuw leven in de provincie, als gevolg van 
de hoge huurprijzen in de steden.  
Covid-19 en de bijbehorende confinements 
hebben dit fenomeen nog verder aange-
zwengeld.

Stedeling eist rust 
Het te vroeg kraaien van de haan, het 
te luid blaffen van de hond, het te vaak 
beieren van de kerkklokken, het loeien van 
de koeien, het balken van de ezel en het 
fluiten van vogels irriteert de gestreste 
stedeling. Zij klagen bij de buren, burge-
meester en politie; Ils sont fous les villa-
geois! Al dit gejammer van overspannen 
stadsbewoners had een averechts effect. 

De burgemeester van het dorp Gajac in 
de Gironde heeft het in 2019 voor elkaar 
gekregen dat deze geluiden tot natio-
naal erfgoed van het platteland worden 
verklaard. Het Franse parlement heeft er 
niet alleen een wet voor goedgekeurd, 
zij hebben er ook een nieuw woord voor 
uitgevonden: zintuiglijk erfgoed. 
Het platteland moet beschermd worden 
tegen frivole rechtszaken van opgewonden 
stedelingen die aanstoot nemen aan de 
natuurlijke geluiden zowel als de stin-
kende mesthoop van de buren. Grapjes 
zoals, Le coq est le seul animal qui chante 
avec les pieds dans le merde, is aan dit soort 
ontstemde zuurpruimen niet besteed.

Het prachtige begrip 
zintuiglijk erfgoed be-
staat al langer. Denk aan 
klachten over de Bra-
bantse zwijnerijstank of 
de Delftse pindakaas. Het 
gezeur in Frankrijk over 
de weeïge druivenmost in 
de oogsttijd is te verge-
lijken met de suikerbie-
tenoogst in Groningen. 
De één vindt het heerlijk, 
de ander verafschuwt 
het. Voor sommigen 
begint de herfst pas echt, 
als je de most of natte 
suikerpulp kunt ruiken.

Milieueisen
Milieuactivisme is inter-
nationaal, van Groningen 
tot Gibraltar. Voorstan-
ders van de zintuiglijke 
aspecten van het plat-
teland vechten voor een 
betere erfgoedcode. Zij 
vinden dat het sensorisch 
erfgoed moet worden 
beschermd. 

Tegenstanders van boerderijgeuren zijn 
veelal nieuwkomers met stadse fratsen, 
die te veel tijd hebben waardoor ze peti-
ties kunnen schrijven. Zij zijn het ook die 
processen voeren tegen geluidsoverlast 
van vliegtuigen of windmolens en stank-
overlast. Zij eisen een betere milieuwetge-
ving op het platteland. 
Het wonderlijke is dat ik ze nooit hoor 
over ellendige, hardrijdende van testoste-
ron kolkende pubers met hun knetterende 
brommertjes in de bebouwde kom. 

Gestrest en geagiteerd
In heel Europa zijn geïrriteerde groepen 
mensen en individuen, of het nu gaat om 
boze boeren, opgefokte vakantiegangers 
die zich storen aan de dorpsklokken of een 
haan, de walmende stinkende tractor van 
de buren, de bijen van de imker, er is altijd 
wel wat te mopperen. Zou al die over-
last niet ook iets te maken hebben met 
stadse drukte en overbevolking? Te veel 
mensen die leven als ratten in de val? Heb 
jij wel eens dorpsbewoners gehoord over 
de kat van de buren of de krekels in het 
veld? De enige plattelanders die je hoort 
over milieumaatregelen zijn de stikstof-
demonstranten die vinden dat de boeren 
benadeeld worden. 

Het is al meerdere malen wetenschappelijk 
bewezen dat stadsmensen een gestrester 
brein hebben dan plattelandsbewoners. 
Nieuw zijn de bevindingen van Duitse 
onderzoekers in het vakblad Nature. Zij 
beweren dat stedelingen vaker last heb-
ben van schizofrenie, angststoornissen 

en depressies. De emotiegebieden in de 
hersenen van stedelingen blijken heftiger 
te reageren dan die van plattelanders. 
Hoe langer een proefpersoon in de stad 

woonde en hoe groter de stad, des te gro-
ter de irritatie.

Herwaardering van het platteland
Krimp en leegstand zijn van die platte-
landsaspecten die ook hier een rol spelen. 
Had voorheen ons dorp vier slagers, zeven 
bakkers op de helft van het aantal inwo-
ners, nu zijn er nog twee slagers en twee 
bakkers over. Toch is het dorp tweemaal 
zo groot geworden en telt Nissan-lez-
Enserune bijna 4000 inwoners. Er lijkt 
sprake van een omgekeerd soort urbani-
satie, suburbanisatie. Mensen trekken weg 
uit de stad naar de omliggende dorpen. 
Dit genereert nieuwe problemen zoals 
stijgende huizenprijzen die daardoor soms 
onbetaalbaar zijn voor lokale dorpelingen 
en er ontstaat een huizentekort. 
Dat er door autochtonen soms wat vreemd 
naar les néos (nieuwkomers) gekeken 
wordt is logisch. Zij verstoren het ritme 
van de tevreden landman, het leven waar 
les souches al eeuwen mee opgroeiden. De 
verbeterde mobiliteit verruimde ook de 
autochtone blik. “Een vriendelijk woord is 
wat eenieder graag hoort, maar een vrien-
delijke daad, daar is eenieder het meest 
bij gebaat”, schreef mijn moeder in mijn 
poesiealbum. Een glimlach en praatje doen 
wonderen, zelfs al gilt de pauw van de 
buren ook vaak buiten de baltstijd heftig.
NM

Zintuiglijk erfgoed 

hier word je toch vrolijk van?
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Het tuintje van Cynthia 

Wanneer je dit allegaartje ziet

Voel je dat het een prentje biedt

Lekker verscholen

Tussen struiken en bomen

De tuin hoeft niet chique te zijn

Als je maar zitten kunt

Dat is fijn.

Hallo, mijn naam is Wendy 
Kristel, samen met mijn man 
al 20 jaar woonachtig in de 
Belgische Ardennen.
Sinds 4 jaar woont onze 
dochter met haar gezin in het 
heerlijke zuiden en komen wij 
er regelmatig.
Ik hoop er te gaan wonen als ik 

60 mag worden...dat is over 5 jaar...nog even wachten dus. Ik 
vind het heel leuk om alvast op de hoogte te zijn van wat zich 
allemaal afspeelt daar. 
Mijn e-mailadres is: wendykristel@yahoo.com
Groetjes uit de Ardennen.

Wij zijn Arnold de Leeuw 
en Marit Zondervan uit 
Krimpen a/d IJssel. Wij 
komen al vele jaren in 
Prémian, waar de ouders 
van Marit een vakantie-
woning hadden. Sinds een 
aantal jaren zijn wij de ge-
lukkige eigenaren van deze 

woning. We zijn nu nog volop aan het werk in Nederland, in de 
toekomst hopen we langer in Prémian te verblijven. Daarom 
leek het ons leuk lid te worden van de Nederlandse vereniging. 
Wij hopen de komende jaren aan activiteiten deel te nemen en 
velen van jullie te leren kennen. E: deleeuwa@cs.com

Nieuwe leden stellen zich voor



NieuwsNed voorjaar 2021   23   

Nieuwe leden:  
Dhr en Mevr. Kok-Monissen 

Mevr. W. Kristel 

Dhr en Mevr. de Leeuw-Zondervan

Dhr en Mevr. Lindelauf

Afmeldingen:
Dhr. Hoogeveen 

Dhr en Mevr. Zondervan 

Mevr. B. Volkers 

Mevr. Stofberg 

Dhr en Mevr. R. Ayous 

Dhr en Mevr. Spaander

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)6 21 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 
marianne.lesquillier@orange.fr

Activiteitencommissie
Ab Bergshoeff
veenenborgh@gmail.com
Paula Droppert
ppdroppert@gmail.com
Anja Geerts
info@taalzaken.nl
Greet Gorter
greetliefers@gmail.com

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, Pauline Datema, Anja Geerts 
redactienieuwsned@gmail.com

 

Tekstbijdragen in dit nummer van: 

Renate van der Bas, Hans van der Bij, Pauline Datema, 

Nienke ten Hoor, Erik Kuit, Rose-Line Lentjes,   

Rob van Schijndel, Hélène Temminck,  

Margrit van der Velde  

 

Foto’s van:

eigen auteurs en enkele van Unsplash.com

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: redactienieuwsned@gmail.com

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt maandelijks (behalve in juli). 

Kopij sturen naar: redactie.nvlr@gmail.com 

 

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. 107) verschijnt in

juni 2021
Uiterste inleverdatum voor kopij:

8 mei 2021

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



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


