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Voorzichtig optimistisch

In de vorige NieuwsNed liet ik optimistische geluiden horen 
betreffendedepandemie,decoronacrisis.Datwastoener

goedevooruitgangbijdevaccinatiegeboektwasenversoepelingen
vandemaatregelenvandeFranseoverheidalingegaanwaren.
ReizendoorFrankrijkwasgeenprobleemmeer(uitdetrein,bus
ofautostappen,welmetmondkapje),mensenbijeenkende
limieten.Nu,halfaugustus,magereenheleboelmaarohwee,
debesmettingentoneneengrilligkarakterenalsdevakantie
periodevoorbijis,moetenwemaarafwachtenofnieuwemaat
regelen‘onsweeraanbandenleggen’.

Meteenvolledigevaccinatie,pass sanitaire,QRcodeopje
mobieltjeofoppapier,magerweereenheleboel,zoalsdetoe
gangtotopenbareruimten,musea,restaurantsenzoookvoor
deelnameaancongressenensoortgelijkebijeenkomsten.Tothet
eindevanditjaarzullenerdanookmeeractiviteitendoorde
NVLRplaatsvinden.InNieuwsNed en in de NieuwsBriefwordtu
hierovergeïnformeerd.DitbrengtmijopdeAlgemeneLedenver
gadering(ALV)vandeNVLR.

Metvertrouwenenmetinachtnemingvandenodigemaatregelen
heefthetbestuurbeslotenomop9oktober2021deALVtehouden.
Bijzonderhedenzijnalgedeeltelijkindevooraankondigingvermeld
enhalfseptemberzullendebenodigdestukkenvoordeALVnaar
alleledenwordenverzonden.

NaafloopvandeALVvolgtzoalsgebrui
kelijkeengezelligapérometaansluitend
eenlunch.Wijhopenopeengroteop
komst,zekernuwijelkaarzolangniet
hebbenkunnenontmoeten.

Totslotwiliknogmaalsbenadrukkendat
het(gedeeltelijkinterim)bestuuralleleden
oproeptzichzelfofiemandinhunomge
vingkandidaattestellenvoorhetbestuur.
Deprocedureistevindenindevooraan
kondigingofneemcontactopmeteenvan
de(interim)bestuursledentevindeninde
colofonvandezeNieuwsNed.

Deverenigingsteuntophetvelewerkdat
doorvrijwilligersenthousiastwordtge
daanenwaarnodigdoorhetbestuur
wordtgefaciliteerdenondersteund.

Graagzieikuop9oktoberaanstaande.

Louk Wendels,
Interim-voorzitter
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HetwaseenheftigezomermetdeOlympischeSpelen,
PaulineDatema,dieafscheidnamvanderedactie,

euforie,triomfenenteleurstellingen,maarookvan
natuurgeweld.Allesleekinovertreffendetrapvoorbijte
komen,wereldrecordssneuvelden,Nederlandsesporters
veroverdeneenrecordaantalOlympischemedailles,maar
ooktemperatuurrecordswerdengebroken.Extremehitte
endroogtezorgdenvooreenrecordaantalbosbranden,
ooktussenNarbonneenCarcassonne.

Nietalleenhetrivierwaterstuwdeoptotongekende
hoogte,ookhetDeltavirusdeedhetRgetalstijgennaar
hethoogsteniveauooit.DeFransepresidentgreepdeze
zomersteviginmetzijnpass sanitaire.Ervolgdeveel
discussievanhoogtotlaageninallerleiverbanden.

NatuurlijkheeftiedereenmeerdangenoegvanCovid,
helaasheeftCovidnoglangnietgenoegvanons.Het
interviewmetGerVerhoeveisvoorlopighetlaatstein
derubriek‘OndernemenintijdenvanCorona’indehoop
datweindecemberwerkelijkkunnenzeggendatde
pandemiewereldwijdondercontroleis.

Met het Carnet Qui est Quiloopthetnietlekker.Inde
NieuwsBriefvanseptemberplaatsenwijnogeenkeereen

oproepenalserdannietmeerdanvijftig
mensenzichaangemeldhebben,stoppen
wijmetditinitiatief.

Nieuwisonzerubriek‘Bridgeprobleem’.
InNieuwsNedwordtdoortweeledeneen
bridgeprobleemaangekaartenindeeerst
volgende NieuwsNedkuntudemogelijke
oplossing(en)tegemoetzien.

IndezeNieuwsNed108latenwiju(nader)
kennismakenmettweenieuweleden.
AnderskeLuyksteldezichzelfalinNN 107 
kortvoor,maarheefteenboeiendverhaal
overhaar‘school’enEllyvanDrielmaakte
eenspannendereisdoorZuidAmerikaen
schreefereenboekover.Hoezelfstandig
uzichzelfookacht,iederevrouw(maar
ookman)isgevoeligvooraandachten
liefde.Ellyiseenrasverteller!

Heeftueenopmerking,mooiverhaalof
vraagvoorderedactie,schroomnietom
onstebenaderenviaredactienieuwsned@
gmail.comofnmaukema@gmail.com

Wijwensenuveelleesplezier!

VAN DE INTERIM-VOORZITTER VAN DE REDACTIE

COVERFOTO 
Oogsten
Oogstenkunjenaeenperiodevan
investeren,ofditnuinletterlijkezin
landbouwproductenbetreftofin
overdrachtelijkezin.Jekrijgtalles
terugwatjeerooitinstopte.Deze
fotogeefteenprachtigeoogstvan
zoetedruivenweer,jevoeltde
aangenamewarmtevandeherfst.
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NATUUR | PAULINE DATEMA

Inhetvoorjaarvan1999wasonshuisinAragonvooreen
deelklaarenalsfamilievakantiehuisaltebewonen.De

verhuiswagenhadmeubels,beddenenkastengebracht
maarindekeukenontbraknogeenbuffetkast.
InmiddelshadikdewegnaarEmmaüsinCarcassonne
gevondenenkondaarmijnhartophalen.Ikwasverzotop
aldieoudeFransespullen.Nunogdeultiemebuffetkast
vindenendatluktehelemaal.

Eenergvuile,maardegelijkezwareFranseeikenbuffetkast
meteenlelijkbruinruitjeenblijkbaargebruiktalskippenhok,
kosttedestijds100guldenenwerdgratisthuisbezorgd.
ToendeherenvanEmmaüsdekastbinnenbrachtenen
deladenterinspectieuitdekastschovenzagenzijereen
kunstgebitinliggen.Hilarisch.
Toendekasteenmaalhelemaalschoon,indeboenwasgezet,
hetlelijkeruitjevervangen,dekoperenhandgreepjesweer
glommenenookdemarmerenplaatbestmooibleek
tezijn,wasdekastzeeracceptabel.Zekertoenhijgevuld
wasmetmooiserviesgoedenopgetuigdmetvrolijke
spulletjes.Wijvondenheteenprimatijdelijkeoplossing,
hetzagergezelliguitenhetwasimmersnogmaareen
vakantiehuis.Eenvervangingheeftechternooitplaatsgevon
den,degeschiedenishoewijeraanwarengekomenmaakte
datdekastonsdierbaarwerd.

Gisteren,na22jaarishijoverbodiggewordenenmoet
jammergenoegdedeuruit.Vooreenfleswijnisdekast
naareenaardigeEngelsemevrouwhierindebuurtverhuisd
dieerheelergblijmeeis.
Ikhadnietverwachtdathetafscheidvanonzekeukenkast,
metgratisgebit,mijzoveelzoudoen.Ikhebmenigtraantje
gelaten.•

Mijn symbool van 
vrijheid, de hop

WijhebbenjarenlangopdecampagneinMiddenFrankrijk
gewoondindeBrenne,eenvoorornithologenbekend

vogelparadijs.Regelmatigkwamenervogelkijkersbijonslangsen
wandeldenoveronslandenlangsdemerenentuurdenurenlang
doorhunverrekijkersopzoeknaardieenebijzonderevogel.
Persoonlijkhadikniethetgeduldomlangtekijkenenookweinig
kennisovervogels,maarbijeentjemaaktemijnharteenspron
getjetoenikhemvoorheteerstzag.Datisdehop,la huppe in  
hetFrans.Sindsikdezevogelvoorheteerstgezienengehoord
heb,wordikiederekeerweerblijvanzijnvrolijkeoranjeindianen
tooiendatmooiezwartwittevleugelpatroon.Wateenverrassing
washetdatookhierinhetZuideneenhopoponserfwoont.
Somsontdekikerzelfstwee,vliegendnaastelkaar,alsofzesamen
dansen,zosierlijk.Erwordtwelgezegddateenhop‘onmisken
baar’is.Datkloptzeker,zowelstaandalsvliegendisdehopniet
temissen.Hijvliegtookzomooivlinderachtig.‘Onze’hoplaat
geregeldvanzichhoren,“hoep,hoep,hoep”roepthijdan,hetis
inmiddelseenvertrouwdgeluid.Hetzorgtervoordatikweereven
stilword.Losvandedruktevandedagelijksebezighedenen
gedachtesenmeervanbewustworddateralleenNUis,deenige
echtewerkelijkheid.Ikbesefdatiknetzovrijbenalseenvogelen
datvrijheidinmezelfzit.

Maarhoesymbolischishetdaterafgelopenweekeendodehop
bijonsvooraandeweglag.Devrijheidisdood.Ditgeldtinieder
gevalvoormijalszeerbewustnietgevaccineerdeinFrankrijk.
Ikwilooknietmeerdeelnemenaaneenwereldvantesten,
1,5meterafstand,mondkapjesenhandenwassen.Ikwordnu
gezienalsbesmettingsgevaar.Ikwilookgeenangstenzorgen
oproepenbijdeanderdiebangisombesmetteraken.Uitrespect
voordeanderenzekerookvoormijneigenwelzijnhebikbesloten
testoppenalsredactielidvanNieuwsNed.
Ikblijfbijmijneigenwaarheidenhebhetsterkstevertrouwendat
hetuiteindelijkvooronsallemaalgoedkomt.•

AFSCHEID | MARJANWENDELS

Afscheid van 
onze kippenkast
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ACTIVITEITEN

Activiteitenkalender NVLR 
sept t/m dec 2021

September
Woensdag15:CabrioritinCaux
Dinsdag28:BijpraatlunchAigne

Woensdag29:WandelingbijCailhau

Oktober
Dinsdag5:Bestuursvergadering
Zaterdag9:Ledenvergadering

metfeestelijkelunch
Woensdag13:BijpraatlunchGabian
Vrijdag15:DorpswandelingBeaufort
Donderdag21:Vincent op Montmartre 

inLeMoulin,Bram
Dinsdag26:BijpraatlunchAigne

Woensdag27:Wandeling

November
Vrijdag5:Cultuurgroep

Woensdag10:BijpraatlunchGabian
Donderdag18:Vincent in de Midi 

inLeMoulin,Bram
Vrijdag19:DorpswandelingEscales
Dinsdag30:BijpraatlunchAigne

December
Woensdag8:Wandeling

Woensdag8:BijpraatlunchGabian
Zondag 19: Kerstborrel Fos

Dinsdag28:BijpraatlunchAigne

Detailsvanbovenstaandeactiviteiten
volgen in de NieuwsBrief. 

Vertrek uit Frankrijk
Naruim21jaarhierinLaLivinière

gewoondtehebben,gaanweterug
naarNederland.
Enalsikopdeafgelopentijdterugkijk,
warenerenkelebelangrijkeredenendie
onsdedenbesluitenonshuisinLaLivinière
teverkopen.
21jaargeleden,toenweinFrankrijkgingen
wonen,dachtenwedatwehierheeloud
gingenworden.Wewarenervanovertuigd
dathetleveninFrankrijkhetbestewasdat
onsoverkwam.Wewerktenhardomvan
onzevoormaligewijngaardeenparadijsje
temakenmeteenfijnhuiseneenmooie
tuin.Daarslaagdenwegoedinenwe
genotenmetvolleteugenvanallesdat
Frankrijktebiedenhad.
Naarmatedejarenverstrekenkregenwe
steedsmeermomentendatweonzekin
derenenkleinkinderenmisten.Natuurlijk
kwamenzeopvakantieengingenwijook
regelmatignaarNederland.Maarwewaren
ervaak,opvoorhenbelangrijkemomenten,
inhunlevenniet.
Endan,watjeniethebtvoorzien,overkomen
jeplotselinggezondheidsproblemen.
Degewonedingendiegedaanmoeten
worden,vallensteedszwaarder.Dekinde
renwonenteveromtekunnenhelpen.
Nalangwikkenenwegenhebbenwehet
besluitgenomenterugtekerennaarNe
derland.Eenzwaarbesluitdatgepaardis
gegaanmetweemoedentranen!

AFSCHEID | MARIANNE LESQUILLIER

Afscheid als activiteiten -
coördinator NVLR

HetvertrekuitFrankrijkbetekentvoormij
ookafscheidnemenvan6jaarwerkenals
activiteitencoördinatorvandeNVLR.Maar
ookalsbestuurslidwaarvoordeledenen
deactiviteitenaltijdvooropstonden.Ten
slotteisdebelangrijksteopdrachtvande
NVLRhetcreërenvaneenmooigevarieerd
activiteitenaanbod.Hetactiviteitenaanbod
ishetgeenonsbindt.Tijdensdeactiviteiten
kunnenweelkaarontmoetenenkunnen
wenieuwecontactenmaken.Datwasvoor
mijdeessentievandeNVLR.
JammerdatweelkaarvanwegeCoronahet
afgelopenjaarnietkondenontmoeten.
Eenwarmegroetaanalleleukemensen
dieweindeloopvandejarendoorde
vereniginghebbenontmoet.
WegaandeNVLRvastmissen,maarwe
blijvenlidenzullenongetwijfeldafentoe
nogeensdeelnemenaaneenactiviteitals
weeventerugzijn.
 
InmiddelsheeftCobyDaverveldzich
bereidverklaardmijnwerkzaamheden
overtenemen.TotaandeALVtreedtzij
opalsinterimactiviteitencoördinator.
 
Hetgajulliegoedenwellichttotziens!•

Marianne Lesquillier

Porte Faugères
34120 PEZENAS
Tél.: 06 71 50 80 39
@: lina@lilacreations.com

www.atelierlila.com

UITGELICHT

Kerstborrel 
zondag 19 december

Wijvindenhetweertijdom
weerhetjaartevieren.

Wijstellenonshuisbeschikbaaren
ook de cave/garageonderonshuis
zodatwevoldoendeafstandkunnen
houden.Wijzorgenvoorde
drankjesendegastennemenhun
favorietehapjesmee,nietteveel
wantdatiszonde.Julliezijnwelkom
vanaf14.00uur.Mochtjemee
willenhelpenomhierendaar
watteverzettenlaathetweten.
Aanmelden:j.vanderbij@orange.fr

Annette en Hans van der Bij
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KLIMAAT | REDACTIE

Om tegemoet te komen aan een Franse ambitie om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen  
en om de energiemix te diversifiëren, worden  
twee drijvende windparken voorgesteld langs de 
Middellandse Zeekust. Dit project weerspiegelt de 
verschillende verbintenissen die Frankrijk is aan-
gegaan. Met name de ondertekening van het Inter-
nationale Klimaatverdrag van Parijs in 2015, waar-
bij de lidstaten zich ertoe verbonden de nodige 
maatregelen te nemen om de opwarming van de 
aarde tegen 2050 te beperken tot minder dan 2°C.

Veelbelovende technologie
HetAkkoordvanParijseistvanlidstatendatzijnatio
naleklimaatplannenopstellendieambitieuswarenen
waarvanhetambitieniveaubijiedernieuwplanmoet
stijgen.
Inhetkadervanhetenergietransitiebeleidoverweegt
deFranseoverheidtweewindparkenindeMiddel
landseZeeteplaatsenmetelkeenvermogenvan
250MW.Vervolgenskanuitbreidingmet500MWgerealiseerd
wordeneneengezamenlijkeaansluitingophetnet.Ditopenbare
elektriciteitstransmissiesysteemzalwordenuitgevoerddoorRTE
(Réseau de Transport d’Electricité).Iederwindparkbevatmeerdere
windturbinesdieverankerdzullenwordenopeendrijvendebasis
vanwegededieptevandebeschouwdelocaties.

Drijvende windmolens
Doordegespecialiseerdecommissie‘drijvendewind’vande
FrontMaritimeCouncilzijninoverlegmetbelanghebbendenin
hetkustgebiedviergebiedengedefinieerddiedeontwikkeling
vandrijvendewindenergiemogelijkmaken.

Mogelijke implantatiegebieden
Deviermogelijkeimplantatiezonesvoorhetstudiegebiedhouden
rekeningmetdeverschillendeproblemenendemogelijkeeffecten
ophetmilieuenmenselijkeactiviteiten.
Decommerciëledrijvendewindparkprojectenzoudeneenvande
eersteterwereldzijn,afgezienvandeproefparken.Drijvende
windturbinetechnologieheefthetvoordeeldatwindturbines
kunnenwordengeïnstalleerdingroteregebiedendieperdan

50metereneengrotereafstandvanhetlanddangeïnstalleerde
windturbines.Windturbineskrijgendaardoorzowelsterkereals
regelmatigerewinden,wathunproductiecapaciteitverbetert.

Openbare doelen
Hetdoelismetnameomhetpotentieelvoorvoltooiingvanhet
projectteverbeterendoormiddelvanminimaaldrievoorkeurs
zonesvoordeinstallatievantweedrijvendewindmolenparkenen
hunuitbreidingen,waarondertenminsteééninderegioOccitanië
entenminsteééninderegioProvenceAlpesCôted’Azur.

Voorlopiggaathetomenkelestudieszowelophetlandalsopzee
vooraansluitingenophetopenbareelektriciteitstransportnet.
Mochtenderesultatengunstiguitpakkendankanvervolgensop
basishiervanhetoverlegopganggebrachtwordenvoormeerdere
zeestations.Vooropstaatdegoedeintegratievanparkenenhun
verbindingmethunomgevingbetreffendedebiodiversiteit,het
landschapenhetgebruikvanhetmaritiememilieu.

Publiek debat
Destaatschuwthetuitwisselenvangegevensmethetpubliekover
hunverwachtingenmetbetrekkingtothuninformatieenhun
deelnameaandeverschillendestadiavanprojectontwikkeling
zekerniet.Hetlijktderedactieeeninteressantediscussieomte
volgen,wanthetzijnspannendeeningewikkeldeontwikkelingen.•

Bronnen:MinisterievanEcologischeTransitieMinisterievandeZee/
Macrozones:DIRMMéditerranée/Netwerken:RTEAdministratieve
grenzen:IGN/Maritiemegrenzen:Shom/Bathymetrischfonds:EMODnet

Drijvende 
windmolens 
voor de kust

Ieder windpark bevat meerdere windturbines 
die verankerd  zullen worden op een drijvende 
basis vanwege de diepte van de locaties
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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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Na de eenzame zomer 2020 hebben wij het gevoel dat we wat 
in te halen hebben. Met de pass sanitaire staat immers de 
grens weer wagenwijd open. En dat betekent familie over de 
vloer. En veel omhelzingen. Mijn huisarts zei nog: “Embrassez- 
les! C’est possible, vous êtes vaccinés.” Het is eerlijk gezegd wel 
even wennen.

Uitdekofferbakvanonze
gastenkomensteevast

plastictassenmetNederlandse
productenentijdschriften.
“Julliezullende(Engelse)drop,
pindakaas,Indischekruiden,
satésaus,oudeboerenkaas,
rozemarijnzeezouttoastjesen
stroopwafelswelgemistheb
ben!”Jezoudenkendatweeen
hongerwinterachterderug
hebben.Totlaatindenacht
pratenweoverhetafgelopen
anderhalfjaar.Veellaterdan
normaalduikikdoodopm’n
bedin.Endatispashetbegin.

Zondagochtendgaikmet
mijnzwagerMarionaaronze
pâtisseriewaarikhemde
variatiegebakjeswillaten
zien.Voordewinkelstaanvijf
personenmetmondkapjesop
hunbeurttewachten.Evenlaterknorrenwemeteendoos
gebakjesencroissantjesopdeachterbankinde2CVrichting
huis.“Franserkunjehetnietkrijgen”denkikbijmezelf.

“Ikhebhiergeenbereikhoekandatnou?”klaagtmijnschoonzus.
Annetteprobeerthaaruitteleggendatonsinternetmindersnel
isdaninhartjeAmsterdam.Ikkrijgnietdeindrukdatzehetsnapt.

’t Is weer voorbij die mooie zomer,
Die zomer die begon zowat in mei….

COLUMN | HANS VAN DER BIJ
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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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“Ikkrijgookgeentelefoongesprekkenbinnen.Bijonswerkthet
veelbeter”.Welatenhetermaarbij.

Wijsteunendeplaatselijkehorecavanharteengaandusregel
matiguiteten.Bijonsindebuurtzijnvoldoendegoederestaurants
metschaduwterrassenvoorle midien’savondsonderdedruiven

trossen.Deeigenarenherken
nenonsenhetenonsvriendelijk
welkom.Aangeziendetafeltjes
vervanelkaarstaan,voelikme
erveilig.Ookderekeningisvoor
alonzegasteneenpositieve
verrassing.Zevragenzichaf
waaromhethierzogoedkoop
is.Mijnwedervraagis:“waar
omishetbijjulliezoduur?”En
danvliegendevergelijkingen
overdetafel.Deprijsvaneen
heupoperatieisinNL€22.000
eninFR€11.000,weeteen
vanhentevertellen.Samen
vragenweonsafhoedatkan.

Nahunvertrekliggendoorhet
helehuisallerleitijdschriften
zoalsdeLibelle,Plus,AllerHande,
Linda,eenglossy  magazinedat
‘&C’heeteneenenkelverdwaald
bladuit2020.Persoonlijk
bevaltmedeopmaakende

typografievandeLindahetbest.Deinhoudhoeftvanmijniet.
Onderopdestapeltijdschriftenligtde&CvanChantalJanzen,zo
blijkt.Ikvindvooralhetpapiergoed.

Wepratenenlachenwataf,etenendrinkenalsvanouds.
Dezomervan2021konwatmijbetreftnietstuk,maarvoor
ik’twistwasheeldiezomeralweerlangvoorbij…•



Hoe is dat eigenlijk, wonen op Domaine de Caderonne?
Waarom niet een keer uitproberen?

Goed nieuws: we zijn klaar met renoveren. Mocht ook wel, na ruim dertien jaar… 
Tien appartementen zijn nu verhuurd en bewoond, voor de twee overige kant-en-
klare appartementen zoeken we nieuwe bewoners. Beide per direct beschikbaar: een 
op de begane grond met tuin, een op de tweede etage onder het fraaie balkendak.

U zult best van ons willen aannemen dat het om comfortabele, ruime 
appartementen gaat. Dat de isolatie en de veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de 
laatste eisen. Dat er een lift is, een klein zwembad met jetstream, een 
petanquebaan, een zomerkeuken, een mooie parkachtige tuin. En per 
appartement een carport en berging. Informatie die allemaal 

is terug te vinden op www.caderonne.fr, waar u ook de huurprijzen 
en servicekosten vindt..

Maar verhuizen is een flinke stap. Altijd. En zeker als je overweegt 
van een ‘heel’ huis naar een appartement te verkassen. Of naar een 
streek die je niet goed kent.

Daar hebben we iets op bedacht: u kunt komen 
proefwonen op Caderonne! Onze meest recente 
bewoners - Hans Romijn en Marja Jochemus uit 
Haarlem - pendelen tussen Nederland en Caderonne. 
Hun smaakvolle, luxueuze appartement op de tweede verdieping is daardoor 
geregeld te huur voor een weekje. Of langer. Zo kunt u ervaren hoe het is om 
op Caderonne te zijn en hoe de omgeving is. Via de site www.ma-dome.nl 
krijgt u een goed beeld van dit appartement.

Dus, bent u nieuwsgierig naar Caderonne? Kom er in alle rust ervaring 
opdoen. Bekijk uitgebreid de beschikbare appartementen, praat met de 

andere bewoners over hun ervaringen, ga wandelen in de prachtige natuur rondom en 
gezellig naar de markten van Limoux, Espéraza en Quillan. 

Wanneer u na uw bezoek besluit zélf een appartement op Caderonne te nemen, dan 
krijgt u de huursom van de proefweek als welkomstcadeau retour. Bel of mail ons 
gerust voor nadere vragen en informatie! Of kom een keertje langs. U bent van harte 
welkom.

Domaine de Caderonne.
Huren tussen leuke buren.

1, côte de Caderonne
11260 Espéraza 
France

telefoon  0033 6 50 05 48 15
e-mail  caderonne@gmail.com

site  www.caderonne.fr

depuis 1095
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CULTUUR | INGRID SMITS

POLITIEK | HENRI BIK

‘In Wonderland’

Ingrid,onzezingendedokterdroomt:
‘ZouEurovisiondatWonderlandvoormij

kunnenzijn?
Onderstaandetitelentweeanderetitels
gaatzijinsturenvoordeFranseinzending
vanhetEurovisieSongfestival2022.

Ditnieuwechansonisinfeitehetallereerste
lieddatzijooitschreef.Deaanleidingwas
hetplotseoverlijdenvaneengoedevrien
din.Eenprachtigevrouwmeteenspranke
lende,stralende,energieke,enthousiaste,
meelevendeencreatievepersoonlijkheid.

Hetliedgaatovereenlucidedroomdie
Ingridoverhaarhadnahaaroverlijdenen
waarinzehaarverteldehoehetmethaar
ging.Zijhadhetideeomeenliedinte
sturenvoorhetsongfestivalzofantastisch
gevonden,alleendááromishetalbelang
rijkdatIngridhetinstuurt.

DeinschrijvingvoordeFransedeelnameis
eenopeninschrijving.Afgelopenjaarwaren
er700inzendingen,erwerdenerdooreen
commissie17geselecteerdenhiervan
mochtener12deelnemenaanFrance Euro-
vision: C’est à vous de décideropFrance2.
Tijdensdeuitzendingwerddewinnaar

Naaraanleidingvandeannuleringvan
degemeenteraadsverkiezingvanMèze

hebikeenonderzoekjegedaannaardit
fenomeen.HetblijktinFrankrijkregelmatig
voortekomendatdeverliezendepartijbij
eengeringverschilvraagtomannulering
vanhetverkiezingsresultaat.
Somsopbasisvanonregelmatighedenbij
deverkiezingenzoalseengrootverschil
tussendehandtekeningenvandeeerste
rondemetdehandtekeningenvande
tweederonde.
Somsopbasisvaneenoneerlijke
campagne:
InTintinniacdistribueerdedewinnende
oppositiezakjestuinzadenbijhunpamflet:
OMKOPINGfulmineerdedeverliezende
burgemeester.Onderstrepingvanons
EcologischenBiodiversProgramma
riposteerdedeoppositie.

InChassieuvergafdeburgemeestergratis
kaartjesvooreenvoetbalwedstrijdendis
tribueerdeeenpamfletmetallegoedge
nomenmaatregelentegendeverspreiding
vanhetCovid19virusindeweektussen
deeersteentweederonde.
InBondouflelietdeburgemeestertwee
flatterendevideo’smakeninhetstadhuis
enpubliceerdedieopdefacebookpagina
vandegemeente:fouteboelvolgenshet
Tribunal Administratifenannuleerdezijn
overwinning.
NetzoalsinMèzewordterookinandere
stadjeskortvoordeverkiezingsdagnogal
eensperpamfletmetmoddergegooiden
datblijkteengeldigeredenvoorannulering.
Tussenrondeéénentweemogenkennelijk
geennieuwebeschuldigingengepubliceerd
worden.

In2020speeldedeCovid19pandemie
eenrolbijdeverkiezingenomdatoude
mensenaangeradenwerdomthuiste
blijven,waardoorhetresultaatvertekend
werd.InAndemassewerdopgrondvan
deextremeabstinentievan72%hetresul
taatgeannuleerd.
IkdenkdatookinMèzedeabstinentievan
ouderekiezersHenryFricoubenadeeld
heeft.•

Municipales Annulés

Au Pays des Merveilles 
Comme par magie tu captais mon regard
En émergeant d’un dense brouillard

J’entendais une melodie
Ton nouveau décor était angélique 

Tu partageais toutes tes pensées
Toute insouciante et spontanée
L’expression de ton étonnement
M’emportait comme une rafale de vent

Refrain
Sidérée par la surprise
De ce monde qui hypnotise
Comme Alice, qui se réveille
Au Pays des Merveilles

Pleines de lumière dans ce florilège
D’ une aurore bleue et rose clair

Tu partageais toutes tes pensées
Toute insouciante et spontanée
L’expression de ton étonnement
M’emportait comme une rafale de vent

Refrain

Ta belle image
Est ancrée en moi
Ton étincelle ne me quittera pas
En me souriant 
Comme un soleil
Comme si tu me disais Goodbye

gekozendoortelevoting.Metditjaarde
fantastischedeelnamevanBarbaraPravi.

Ingridrealiseertzichterdegedatdekans
daterüberhauptnaarhaarliedgeluisterd
wordt,ergkleinzalzijn.Afgelopenjaarwas
hetgrosvandeselectietochalminofmeer
bekendinmuzieklanddoorbijvoorbeeld
eendeelnameaanThe Voice.Beginoktober
isdeeinddatumvoordeinschrijving.

Maarwienietwaagt,wienietwint!
VeelsuccesmetAu Pays des Merveilles!

Demuziekistebeluisterenop:
https://youtu.be/8b0c70AP4YY
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FRANS-NEDERLANDSE BOEKEN | HANS MULDER

eengroothuisinParijs,metdaarineen
aantalappartementen.Alvelejarenheeft
hijniemandbinnengelaten.Naastzijn
kledingheefthijamperspullen.Jeanheeft
inzijnleveneengrootverliesgeleden.Zijn
inniggeliefdeManonheefthemverlaten.
Opzekeredagontmoethijeennieuwe
bewoonster,Catherine.Hijweetvande
conciërgedatzeisgevluchtuiteenslecht
huwelijkenweinigbezit.Hijbiedthaareen
oudetafelenstoelaan.Deontmoetingmet
haarheeftlangonderdruktegevoelens
wakkergemaakt.WatlatergeeftCatherine
hemeenbrief.DezeaanJeangerichtebrief
heeft20jaarindelavandetafelgelegen.
Naveelgetwijfelopenthijdezebrief.Hij
ontdektderedenwaaromManon,zijnge
liefde,hemverlatenheeft.Hijisvolzelfver
wijt.IneenopwellingbesluithijParijste
verlatenenvertrekthalsoverkopmetzijn
schip.
Tijdenszijngehaasteafvaartweeteen
jongemannognetbijhemaanboordte
springen.HetisMax,eenschrijverdieveel
succesheeftmetzijneersteboek.Hij
worsteltmetditsucces,zijnvelebewon
deraarseneenwriters block.Hijwoont
sindskortinhetzelfdehuisalsJean.
Doorhetsamenvarenlerenbeidemannen
elkaargoedkennenenwaarderen.Jeanwil
naarhetzuiden,waarManonheeftge
woond.DerustenschoonheidvanFrank
rijkwordenlyrischbeschreven.Doorhet
overhaastevertrekisJeanvergetenextra
geldmeetenemen.Max,dejongeschrijver,
heeftportefeuilleentelefoonverloren.Een
sluiswachterraadthenaan‘deHollanders
tevolgen’.Diekennenaltijddegoedkoopste
plekjes!Viahetruilenvanboekenvoor
broodendieselwordtdeeerstenood
gelenigd.Maxheeftnogeenbankpasen
naveelgesoebatgeeftzijnFransebank
watgeld.Hetiszomerenoveralzijner
feestenenfestivals.Metdefinanciëlepro

DeDuitseauteur/journalistNinaGeorge
iseenveelzijdigschrijver:zeschreef

enkeleromans,eenthrillerenonder
pseudoniemeenaantalnonfictieboeken
overseks.MetDe boekenapotheek aan de 
Seineschreefzeeenromantischverhaal
datzichinFrankrijkafspeelt.

DezeapotheekisgevestigdineenPeniche,
eenvrachtschipmetmatendieopde
Fransesluizenzijnafgestemd.Eigenhandig
verbouwddoordeboekhandelaar,Jean
Perdu.Dezewilnietzomaareenboek
verkopen.Hetboekmoetdeklanthelpen!
Jeanbeschiktnamelijkover‘doorzicht
wijsheid’.Viaenkele,ogenschijnlijkon
schuldigevragen,weethijwelkprobleem
bijdeklantspeelt.Tevens,welkboekdeze
klantzalhelpen.Zijnromanszijneen
geneesmiddelvoorallelevenskwalen,van
liefdesverdriettotslapeloosheid,vanon
begriptotongeluk.Perduheeftechteréén
probleem,hijkanzichzelfnietgenezen.
Hijzital20jaarmeteenenormprobleem.
Zijnopenbarelevenisdatvaneenwat
excentriekeboekhandelaar.Privéleidthij
hetlevenvaneenkluizenaar.Hijwoontin

blemenopgelostverlooptdereisplezierig.
Zeontmoetenoudekennissenenkrijgen
onverwachtepassagiers.
AangekomeninZuidFrankrijkaarzeltJean
omdefamilievanManontebenaderen.
Hijvindtgratisonderdakenhelptdeeige
naarmetallerleiklusjes.Hijvindtwerkin
eenboekwinkelinSanarysurMer.Lang
zaam,onderdebekoringvanhetZuid
FranseklimaatvindtJeaninnerlijkerust
envrede.HijheeftCatherineregelmatig
brievengestuurdenverlangthaarweerte
zien,maareerstdefamilievanManon,
haarmanLucendochterVictoria.Naeen
watstroefbeginvindendemannenelkaar
inhunliefdevoorManon.LucgeeftJean
haardagboek.Dathadzijhemnadrukke
lijkgevraagd.Hijishertrouwd,maarManon
absoluutnietvergeten.Dedochterishaar
evenbeeld.Zijnbestewijn,Luciswijnboer,
heefthij‘Manon’genoemd.Jeanleest
Manonsdagboekendaardoorbegrijpthij
haarbeweegredenenbeter.Hijdurftnu
ookCatherinezijnliefdetebekennenen
vraagthaarnaarSanarytekomen.

Hetboekisvlotgeschrevenenplezierig
omtelezen.Afentoeishetwelwaterg
idyllisch,maarzoalsheteenfeel goodboek
betaamt,komtallesopz’npootjesterecht.
IndezeCoronaperiodebestlekkeromte
lezeneneenbeetjebetervanteworden.
Vanharteaanbevolen.•

Frankrijk kent heel goede schrijvers. Het lezen van Franse literatuur vereist de nodige kennis van de taal en het idioom. 
Het lezen in de originele taal is niet iedereen gegeven, maar gelukkig zijn veel van de prachtige boeken in het Nederlands 
vertaald. Zo kunnen wij meegenieten van de ons vaak zo bekende omgeving, ambiance en problematiek. Deze boek
verslagen zijn bedoeld om u uit te nodigen ook zo’n (vertaald) boek ter hand te nemen 
en ons te enthousiasmeren het ook te gaan lezen. Graag ontvangt de redactie uw 
 indrukken.  Titels vindt u o.a. op: https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/

Boekenapotheek 
aan de Seine
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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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LEEFSTIJL | REDACTIE

Nieuw jargon
Leefstijlinterventie
Wiehadertwintigjaargeledenooitvangehoord?Intussenweten
wewelallemaaldatbewegingbeterisdanstilzitten,maardatbe
wegingdeoptimalebehandelingvanlichttotmatigverhoogde
bloeddrukencholesterolgehalteseenreceptvandehuisartsis
gewordeninplaatsvanpillen,isookhierinFrankrijknogminder
bekend.
Leefstijlinterventieiseennieuwwoordvooreenplanmatigeen
doelgerichteaanpakomhetgedragvanburgersteveranderenen
hunomstandighedentebeïnvloeden,metalsdoeldegezondheid
tebevorderenenwelvaartsziektentengevolgevanovergewichtte
beperken.ErverschijnenbijnadagelijksresultatenvanAmeri
kaanselifestyleonderzoeken.

RIVM en INSERM
HetzijnnietalleendeAmerikanendiezichbekommerenomuw
enmijngezondheid.ZowelhetRijksInstituutvoorVolksgezond
heidenMilieu(RIVM),alsdeFranseevenkniehetInstitutNational
deSantéetRechercheMedical(INSERM)doenveelwetenschap
pelijkonderzoeknaarwelvaartsziektenenvoorlichtingophetge
biedvanleefstijl.

Nieuw jargon
Nieuwezienswijzenzoalsvoedingalsmedicijnenbewegingals
therapieinplaatsvanmedicatiebrengtooknieuwewoordenen
nieuwebegrippenmetzichmeezoalsmetaboolsyndroomen
insulineresistentie.HetgenereertafkortingenzoalsGLI,voor
GecombineerdeLeefstijlInterventie.EenGLIrichtzichopgedrags
veranderingomeengezondeleefstijltebereikenentebehouden.
Ditisnodigwantmeerdandehelftvanonzecompatriottenlijdt
aanwelvaartskilo’senookdeFransendoengeenmoeitemeerom
devetrollentemaskeren.Hetimmuunsysteemwordtdoorvet
aangetastendatisniethandigindezetijdenvanCovid.

Leefstijlcampagne
Nederlandkomtmeteennieuweleefstijlcampagne.Klikopinter
netophetwoordjeleefstijlenjewordtbedolvenonderdehits,
cursussen,artikelen,verhalen,aanbiedingen,slogansentijdschrif

tenzoalsVoedingsmedicijn.Leefstijlinterventieismeerdanalleen
andersetenenafvallen.Leefstijlgeneeskunderichtzichopver
schillendepijlers:voeding,beweging,stressenmentalegezond
heidwaarinslaap,relatiesenmentalegroeieenbelangrijkerol
spelen.Hetheeftruimtwintigjaargeduurdvoordatditnieuwe
begriplandde,maarnuwordthetlangzaamaangeïmplementeerd
enhetwoordpreventieisweeractueel.Jarenlangwashetnot 
doneomoverpreventietepratenofteschrijven.Nieuwzijnook
deleefstijlvakanties.

(Klein)kinderen levenslang profijt 
van gezonde leefstijl
Netalswijouderennuprofijthebbenvaneensportievejeugd,zo
hebbenjongerendiejonggeleerdhebbengroenteteeten,vanaf
hunvierdemeetedraaienopdeplaatselijkevoetbal,gymnastiek
ofatletiekverenigingdaarlaternogsteedsvoordeelvan.Goed
voorbeelddoetgoedvolgen,zondererallemaaltopsportersvan
tewillenmaken.Gewoonlopendboodschappendoen,tuinieren,
honduitlatenenstofzuigendoenwonderen.

Kwaliteit van de voeding
Deonderzoekersberekendendekwaliteitvandevoedingvande
kinderenaandehandvandeinnamevanfruit,groente,notenen
peulvruchten,granen,zuivel,roodenbewerktvleesengezoete
dranken.Uitdezeresultatenbleekdatkinderendieop6jarige
leeftijdgroenteateneenbeterehart,envaatgezondheidhebben
ophun12de.Dangaanzepuberenenzelfsdanblijkenzegezon
derteblijvenetenomdatzedatgewendzijn.Eengoedebasisken
niseningesletengoedegewoonteszijnbelangrijk.

Gelukkighaddenvelenvanons,alsbabyboomers,nogeenna
oorlogse,schralejeugd,waarwijnudevruchtenvanplukken.Met
dezenietoverdadigluxeleefstijl,veelgroenteendagelijksbewegen
gaanwijstrakssameneennieuwegroepcentenairesvormen.

Bronnen:AmsterdamUMC,AmericanHeartAssociation,Rijksoverheid,
RIVM,Gezond&FitvanUwleefstijldiëtistNienke
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DORPEN MET EEN VERHAAL | GER VERHOEVE

Fontcouverte is zo’n dorp dat je gemakkelijk voorbijrijdt. 
Uit het noorden komende, richting Minervois is het dorp met 
ruim 550 inwoners niet meer dan een onbetekenende schim. 
Voor hen uit het zuiden (Corbières) heeft het op de groene 
glooiing van de Lavadeheuvel liggende eeuwenoude dorp 
iets liefelijks. Drie torens karakteriseren het beeld: één van 
het kerkje en twee van le château, ooit een kasteel, later tot 
een reusachtig maison bourgeoise teruggebracht. Vreemd dat 
de meesten dit leuke dorp voorbijrijden. 

Misschienontbreekthethieraanlokkendereclameborden
langsdedoorgaandedépartementale,deD111?Inéénop

zichtisdatbegrijpelijk:vanwathetdorpooitaanmiddenstand
had,zijndeluikendeafgelopen40jaarinsteedsrappertempo
definitiefgesloten.NetalsoveralinFrankrijkkennenwijook
hierhetfenomeen‘zuigkracht’en‘leegloop’.Desupermarché 
– ‘la grande distribution’–rukteopendemiddenstandhadhet
nakijken.Wathetdorprest,zijnvoornamelijkviticulteurs,een
coiffeuseenwatklusbedrijfjes.OoitwarenerinFontcouverte
bloeiendemiddenstandersenvaklieden.Ineendoorpaarden
gekarakteriseerdesamenlevingwarener(hoef)smeden,zadel
makers,timmerlieden,houthandelaren,mestboeren,handelaren
inveevoeder,kuiperijenvoordewijnvaten,mandenmakersen
metdeintroductievandeautomobielentractordeeersteauto
monteurs.Vorigeeeuwteldehetdorpliefstvierhandelarenin
combustibles,brandstoffenintalvansoorten.Erwarenaande
randvanhetdorpsteengroeven,eendakpannenfabriekje,een
molenaarenvlakbijdeFontcalelbroneenzwavelmaker.

Water
DeFontcalel,tenzuidenvanhetdorp,vervuldeenvervultalsbron
nogsteedseenessentiëlerol.Waarhetbronwatervandaankomt,
weetmennogsteedsniet.SommigenhoudenhetopdePyreneeën
endatzoukunnen,maardanwelviaeenwonderbaarlijknetwerk
vanondergrondsewaterstroompjesdienappes phréatiquesvoeden,
ondergrondsewaterreservoirs.DeregenvalindeCorbières,de
uitlopersvandePyreneeën,draagtookbijaandiereserves.Hetis
meestaleindjunidatdeopwaartsedrukwegvaltenhetmonumen
talefonteintjeophetdorpspleinophoudtmetklateren.
Waterisessentieel,hethelejaardoor.Fontcouverteheeftmeer
derebronnenenwaterputtenenteldetotverindejaren‘60vele
kleinerefonteintjesenwasplaatsen,helaasallemaalverdwenen
toenindietijdeenstelselvandrinkwaterleidingenenrioleringwerd
aangelegd.Hetbronwaterwasoorspronkelijkdrinkbaar,maarnu
–metaldiepesticiden–benikernietmeerzozekervan.Eenszag
ikbijdeFontcaleleenouderheerschapflessenmetbronwater
vulleneniksteldehemdevoordehandliggendevraag.Zijnant
woordwasopmerkelijk.“Ofditwatervandaagdedagnogdrink
baaris,datweetikniet.Nee,ikgebruikhetvoormijneczeemop
mes fesses.Eenpaardagendepikmijnbillenmetditwaterenhet
isover.”Monsieurlietzicheveneensontvallendathetbronwater
dooralleseizoenenheeneenconstantetemperatuurheeftendat
opmerkelijkefeithebikmeteengoedethermometergeverifieerd,
zomerenwintersteevast19°C.
Debronstaatookvooroudzeer.Dezevuldevanaf1936hetdoor

werkelozenaangelegde25meterzwembad;hetwarendecrisis
jarenenvandelinksprogressieveVolksfrontregeringonderleiding
vanLéonBlum.Tientallenjarenkwammenvanheindeenverre
opditzwembadaf.Ofditvoordemedicinalewerkingwas,isniet
bekend.DeEUmaaktemetallehygiënevoorschriftenaandever
frissingenpreteeneinde.Hetschonebronwaterdiendevooraf
gezuiverdtewordenenwederomgezuiverdnadathetalszwem
waterhadgediend.Ditallesmetinstallatiesdiefinancieelnietop
tebrengenwaren.‘C’est la vie’maggeldenalseensoortovergave,
maar‘C’est l’Europe’–bedoeldalszondebok–kenthiernogdiepe
wortels.
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11700 FONTCOUVERTE 

Au pays de la vigne et du soleil

Geschiedenis
Hoelangeralmensenopdezeplekwonen?Alheellang!Ruimvoor
deRomeinendierond100jaarvooronzejaartelling,onderweg
naarhierenginder,opFontcouverteafkwamenvoorhetwater,
warener200jaareerderdeKelten.Heteerstedocumentdatop
hetbestaanvanFontcouverteduidtstamtuit829,opgestelddoor
eenzoonvanKareldeGrote.Meteenslagomdearmkangesteld
wordendateralzo’n2000jaaraaneenFontcouvertegeknutseld
is.Hetresultaatmagerzijn:eenliefelijkplaatsjemeteenwonder
schonedorpskern,laPlacedelaRévolution.Aldiedoorrijders
wetennietwatzemissen!
Debehoudendeenzichafschermendeouderegeneraties
Fontcouvertoishoedenzichvooreentoeristischetrekpleister.
Dejongeaanwasblijktdigitaalbeterbijdeles.Indenabijetoe
komstkrijgtiedere‘verplaatser’omgevingsinformatiegeserveerd,
dusookopdieD111.Mobile and wearable devices–reisbranche
jargon–zullenhetmediumzijn.Weddendatzedanéénvandie
smallestraatjesvanFontcouverteinrijden,opdePlacedela
Révolutionophetonlangsheropendeterraseenkopjeofglaasje
drinkenomnogheelveelmeertewetenkomenoverFontcouverte
dandatikhierkwijtkon.•

http://www.fontcouverte11.fr/pagedaccueil/
https://www.facebook.com/groups/1677292042408641
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CULTUUR | REDACTIE

Onzetegenwoordigemaandnamenzoalsjanuari,
februari,maart…hebbenallemaaleenklassieke

oorsprong.ZezijndoordeRomeineningevoerden
debekendsteisnatuurlijkAugustus,vernoemdnaar
deKeizer.
DaarvóórwerdenerGermaansemaandnamen
gebruiktzoalslooimaand,grasmaand,wijnmaand
enslachtmaand.Februariisenblijfteenbeetjeeen
raadsel.HetzouzijnafgeleidvanDeLupercalia,het
vruchtbaarheidsfeestdatelkjaartussen13en
15februaridoordeRomeinengevierdwerdom
Lupercus/Faunusgunstigtestemmen.Denaamlijkt
verbasterdtezijngewordentotspurcaliaendatzou
weerietsmetsprokkelentemakenkunnenhebben
enmetschoonmaak?

Oktober wijnmaand
Januari – Louwmaandoflooimaand,injanuariwerdhetleergelooid.
Februari – Sprokkelmaand
Maart – Lentemaand:demaandwaarindelentebegint.
April – Grasmaand:demaandwaarinhetnieuwegrasuitspruit.
Mei – Bloeimaand:demaandwaarinallestotbloeikomt.
Juni – Zomermaand:demaandwaarindezomerbegint.
Juli – Hooimaand:demaandwaarinvanoudsherhethooienplaatsvindt.
Augustus – Hetwoord‘oogst’isoverigensontstaanuitdeLatijnsenaamAugustus.
September – Herfstmaand:demaandwaarindeherfstbegint.
Oktober – Wijnmaand:demaandwaarinvanoudsherwijngemaaktwordt.
November – Slachtmaand:demaandwaarintraditioneeldedierenwerdengeslacht.
December – Wintermaand:demaandwaarindewinterbegint.

Wijnbouw
Eeuwenlangwerdallewijnbiologischgemaakt.Nade

TweedeWereldoorlogkwamhierinveranderingdoorde
snellegroeivandechemischesector.Demeerderheidvan
dewijnbouwerskoosvoordezeoplossinguitgemaken
uiteraardomdathetrendementhiermeespectaculairsteeg.
Hetgingineersteinstantieweltenkostevandekwaliteit!

InhetbehoudendeFrankrijkweigerdeeenkleineminder
heidvandewijnbouwersprincipieelomopdechemische
toertegaanenishierombehoorlijkuitgelachen.Hetis
achterafwelhunreddinggeworden,zijwistennogexact
hoehetmoest.Delaatste10jaarkwamereennieuwe
jongegeneratiewijnbouwers.Zijwarenveelaluniversitair
enoenologischgeschoold,kloptenbijgrootvaderaanen
investeerdenzwaarindemodernetechnologie,diede
gehelewijnbouwondertussenopeenhogerpeilhadge
bracht.Zijhaddenuiteindelijkhettijmeenaallechemische
schandalenendeklimaatveranderingen.Hetbioresultaat
vandejongeregardewasspectaculair.Decombinatievan
technologieentraditiewierphaarvruchtenaf. Ban des vendanges

Inhetalgemeenkomthetopheffenvanhetoogstverbod
overeenmetde100edagnadebloeitijdvandewijn

stokken.Deban des vendanges is het sein om met de 
druivenoogsttebeginnen.Inretrospectiefhebbenklimaat
deskundigenaandehandvandeban des vendanges de 
klimatologischeomstandighedenwaarinonzevoorouders
leefden,geanalyseerd.Hetwasdebedoelinghunangst
voorvoedseltekortenenrellenalsgevolgvanvoedselcrises
veroorzaaktdoorklimaatongevallenbetertebegrijpen.
Datdenatuurgrilligis,wistmentoenalsgeenander, nu
probeertmendezegrilligheidaandehandvancom
putermodellentevoorspellen.

La foire aux sécateurs
Oktoberisvanoudsherdeoogstmaandvoormenig
vruchtensoort.Nadeperzikenalsechtezomervruchten
volgendeappelsenperenendannatuurlijkdedruiven.
Vanafeindaugustuswordtalindezuidelijkewijngebieden
‘hetbalvandesnoeischaren’geopend(Corsica,Languedoc
Roussillon,Provence).Nazo’njaarmarkt,waardeboeren
hunnieuwesnoeischarenaanschaften,vertrokkenjonge
mannenenvrouwenalsseizoenarbeidersvoorveleweken
fysiekearbeidindebrandendezon.

Hethandmatigplukkeniszwarearbeid.Ookinonzeregio’s
magalleenhandmatiggepluktworden.Inbepaalde
gebiedenmagnogsteedsnietmachinaalgeoogstworden.
DeperiodevandewijnoogstkaninFrankrijkgespreidzijn
overdriemaanden,wantvoordatdevendange tardive 
binnenis,isheteindnovember.



NieuwsNed 108 | Herfst 2021 15

FO
TO

:C
H
RI
ST

IA
N
F
ER

RE
R
/
W
IK
IM

ED
IA
C
O
M
M
O
N
S

Januari – Louwmaandoflooimaand,injanuariwerdhetleergelooid.
Februari – Sprokkelmaand
Maart – Lentemaand:demaandwaarindelentebegint.
April – Grasmaand:demaandwaarinhetnieuwegrasuitspruit.
Mei – Bloeimaand:demaandwaarinallestotbloeikomt.
Juni – Zomermaand:demaandwaarindezomerbegint.
Juli – Hooimaand:demaandwaarinvanoudsherhethooienplaatsvindt.
Augustus – Hetwoord‘oogst’isoverigensontstaanuitdeLatijnsenaamAugustus.
September – Herfstmaand:demaandwaarindeherfstbegint.
Oktober – Wijnmaand:demaandwaarinvanoudsherwijngemaaktwordt.
November – Slachtmaand:demaandwaarintraditioneeldedierenwerdengeslacht.
December – Wintermaand:demaandwaarindewinterbegint.

Bronnen:weekend.be,IPSpartnerClimateNewsNetwork,Wikipedia

Smeltend poolijs 
Deklimaatdeskundigenmethuncomputermodellen

waarschuwenaldecennialang,maarechtgelovendoen
demensenhetnogsteedsniet.Deherhaaldeschandalen
indeintensievelandbouwenlineaire,industriëlelandbouw
sectorlatenziendatondanksherhaaldewaarschuwingen
onzeaardenaarderatsmodeegaat.Eindelijkzijndeogen
vanvelengeopendenditisletterlijknogmaarhettopje
vandeijsberg!

WatopdeNoordpoolgebeurt,heeftgevolgenvoorandere
delenvandewereld.Hetsmeltendeijsinhetnoordpool
gebiedkankoudeenvochtigeluchtzuidwaartsvoeren,
waarschuwenNoorsewetenschappersendatheefternstige
gevolgenvoordeFransewijnbouw.Deongewoonlate
lentesneeuwenbarrevrieskouheeftvoorzekertweejaar
schadeaangerichtaanmetnamejongeaanplant.Ditalles
metdankaanhettesnelsmeltendeijsinhetnoordpool
gebied.Zodraagtdeopwarmingvandeaarde,paradoxaal
genoeg,bijaanhetvooruitzichtdateenderdevande
Fransewijnoogstditjaarmisluktdoorlagetemperaturen.
Fransewijnbouwersmoestenvuurpottenaanstekenom
hunplantentebeschermentegendevrieskou.

Onderzoeksteamskekengedurendedejaren1979tot2020
naarpatronenensteldenvastdat,voorelkevierkantemeter
ijsdieverdweeninmaarttengevolgevandestijgende
temperaturen,dewaterverdampingbovendeBarentszee
toenammet70kilogram.Zewaarschuwendattegen2080
deijsvrijeBarentszee‘eenbelangrijkebronzalvormenvan
winterseneerslagincontinentaalEuropa.’

Doordelangdurigeafnamevanhetijsindepoolzee,dat
functioneertalseendekselopdeoceaan,zienweinde
wintertoenemendehoeveelhedenvochtindeatmosfeer
komen.Datheefteendirecteimpactophetweerinhet
zuidenenveroorzaakterextreemhevigesneeuwval.Dat
klinktmisschienvreemd,maardenatuuriscomplexen
watinhetNoordpoolgebiedgebeurt,blijftnietbeperkttot
hetNoordpoolgebiedalleen.

Beaujolais primeur
Debeaujolaisprimeurisdeeerstewijndieenkele

wekennadeoogstaltekoopis.Washetvroegernog
eengrotehappeningdatdebeaujolaisprimeuruitkwam,
Traditioneelwordtopdederdedonderdaginnovemberde
beaujolaisnouveau,inBelgiëdenouveaubeaujolaisenin
NederlanddeBeaujolaisprimeurgenoemd,opdemarkt
gepresenteerd.Dezeprimeuriswijnvandeeerstepersing,
metveel‘fruit’,vaaknogwatschraalbijdeeersteslok,
maarindeafdronkkanalweldekwaliteitvandatjaaren
dathuiswordenherkend.Debeaujolaisnouveauwordt
jonggedronkenenisgeenbewaarwijn.

NietalleenindeBeaujolaiszijnereindnovemberfeesten
enproeverijen,inheelFrankrijkzijneractiviteitenrondde
eerstewijnenvandatoogstjaaromsamentetoostenop
hetnieuwewijnjaarenelkaarsgezondheid.Zogeknogniet
nazo’njaartjeCovid19.
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TAAL | ANDERSKE LUIJK

In NieuwsNed 107 heeft u al heel in 
het kort kennis kunnen maken met 
 Anderske Luijk. Zij is een enthousiast 
nieuw lid van de NVLR en heeft een 
 heleboel te vertellen over haar 
 activiteiten in Toulouse.

InhetGoetheInstitutinToulousebevindt
zichookhettalencentrumPRAATJEwaar

Nederlandsetaalencultuuronderwijs
gegevenwordt.Hetcentrumisopgericht
inmaart2015doorAnderskeLuijken
MarjoleinKorving,tweetaaldocenten
gespecialiseerdinmeertaligheidentaal
ontwikkelingbijkinderen,adolescentenen
volwassenen.Alsinds2012ontfermenzij
zichovereenklasvolkinderendieomde
weekNederlandseleskrijgen.

PRAATJEheeftalsdoelhetorganiserenvan
activiteitenmetbetrekkingtothetlerenvan
deNederlandsetaalendebevorderingvan
sociaalcultureleuitwisselingeninZuid
Frankrijk.PRAATJEhandeltvanuitdevisie
dattweetaligonderwijsenopvoedingeen

voorzitterofvantenminstetweevanhaar
leden.Beslissingenwordengenomenbij
eenmeerderheidvandestemmen.

Docententeam
OpditmomentheeftPRAATJEdrietaal
docentenvanwietweetegelijkertijdook
bestuurslidzijn.Beidedocentenhebben
eenopleidinggevolgdtotdocent’Vreemde
taal’enzijngespecialiseerdintweetaligheid.
Dedocentenkennendemoeilijkhedendie
zichkunnenvoordoenbijhetlerenvan
eentweedetaal.Hierdoorkanhetcentrum
kwalitatieveNederlandselessenbieden
aanjongekinderen,jongereninhetvoort
gezetonderwijsenaanvolwassenen.

Activiteiten in een notendop
* Nederlandselessenverzorgen
* Begeleidingbijo.a.hetonderdeel
vreemdetalenvoorhetBaccalauréaten
hetCertificaatNederlands

* Bijlesgevenaankinderenenvolwasse
nenmettaalachterstand/problemen

InNieuwsNed109legtAnderskegraaguit
watzijnogallemaalmeerdoetenwilgaan
doeninsamenwerkingmetledenvan
NVLR,wantaanplannenheeftzijgeen
gebrek.•
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positievebijdragelevertaan
deontwikkelingeneeneven
wichtigepersoonlijkheids
vormingvanhetkind.Het
behoudvandemoedertaal
endecultuurisdaarbijeen

PRAATJE 
Nederlands taalonderwijs 
in Toulouse

belangrijkefactor.Taalisnamelijknaast
eenmaniervanomgaanmetdeomgeving,
eengereedschapomdebuitenwereldte
begrijpen.

PRAATJEwordtbestuurddoorhetConseil 
d’Administrationdatuitminimaaltweeen
maximaalvijfledenbestaat.Deledenwor
denvoorvijfjaargekozen(ofherkozen)
door het Assemblée Générale.HetConseil 
d’Administrationvergaderttenminsteéén
keerelkezesmaanden,opverzoekvande

Taal is naast een manier van 
omgaan met de omgeving, 
een gereedschap om de 
buitenwereld te begrijpen
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CULTUUR | REDACTIE

Je denkt snel dat kleding er altijd is geweest in de huidige vorm, 
maar niets is minder waar. Aan het ontwerpen en maken van 
kleding gaat een wereld aan geschiedenis vooraf. Om te begin
nen hadden mensen niet direct allerlei kleurig gedessineerde 
stoffen. De effen materialen werden hooguit geverfd met na-
tuurlijke kleurstoffen van plantaardige bronnen zoals wortels, 
bessen, boomschors, bladeren, en hout en andere biologische 
bronnen zoals schimmels. Later kwam het borduren.

Kleren maken de man, 
vrouwen versieren 
de stoffen
IndeMiddeleeuwsekastelen
washetbepaaldnietwarm.
Bewonersmoestenzichdik
aankleden.Vanuitdemiddel
eeuwsetraditiewerddekunst
vanhetbordureninvakken
 beoefend door de grootste 
borduursters die verbonden 
warenaandeKoninklijke
Huizen.Dezeprofessionele
borduurstersmaaktenlater
ookstoffenopbestelling.De
patronenwerdenopdestoffen
gekopieerd.Zoontstondende
bijzonderkunstzinnigestoffen
diegeïnspireerdwarenop
legendesenhistorischegebeurtenissen.Ditistezienopde
gobelinsindekastelenenalsstoelbekleding.Hetschijntdat
SiciliaansebrodeursateliersopendenindetoenmaligeMarseil
laansevrijhaven.Dezeborduurateliersblevenbestaantotde
Franserevolutie.Denieuwemachthebberszagennietsindezo
opgesmuktekledingenwandbekledingenmaaktenerdrastisch
eeneindaan.Watbleefwasdenaambroderie de Marseille.

Boutis-sprei 
VelendieeenfraaieFransegewatteerde,doorgestiktebeddensprei
hebbenvaneenofandereProvençaalsestofofeffenmetreliëf,
wetennietdatditeenboutisisenalhelemaalniethoehetwordt
gemaakt.Tweelagenstof(2xbatistof1vanpiquéstofen1van
batist)wordenhandmatigopelkaargestiktmetrijgsteekjesin
borduurpatronen.Misschienkentuhetprincipevandequilt.Een
echte boutislaatlichtdoor.DetechniekisvanFranseoorsprong,
hetiseentypischproductvandeProvenceendeLanguedoc.Ooit
gingen de originele boutisvergezeldvaneenspecifiekeigen
stempelvanOccitanië.Gestempeldborduurwerk,ingedeelddoor

SaintAubin,deborduurstervankoningLo
dewijkXVI.Dekwaliteitscriteriazijnnog
steedsstreng.Zomochtenalleenontwer
pen uit het Boutiserfgoedgebruiktworden
engeenborduurwerk,kruissteekofkant,
dievooreigengebruikzijnontworpen.

Omtebordureninreliëfschilderijen,sier
bladeren,maskers,fruitofbloemenmoetde
borduurderopeenkleinweefgetouwde
verschillendedelenvanzijnobjecthebben

getekend,losvanelkaar,dielateraanelkaarbevestigdwerden.
Denaamboutisschijnttekomenvanhetwerkwoordemboutir,het
inwerken,opvullenmetkatoenendraadjes(watjes)indekleine
holleruimtestussendetweelagenstof.

Maison du Boutis
InCalvisson(Gard)staathetMaisonduBoutis,gewijdaande
techniekvandeboutiseninbezitvantallozeartefactendieeen
uitstekendbeeldgevenvandittypeopsmukdatbijvoorbeeld
hoogtijvierdeindeperiodevandeLodewijkenXIV,XVenXVI.
Inhunpaleizen,metnameinVersailles,verzameldezichdebeau 
mondeinhunbestekledinggemaaktmetdeboutis.

Leerdekunstvanboutisom‘jezelfenanderentebetoveren’
(Socrates).Hetinerehoudenendoorgevenvandekunstvan
 boutisuitdeLanguedocendeProvence,diepopulairisgeworden
dankzijdekleinemagischehandenvanvrouwenuithetZuiden,is
eenkunstopzich.LaMaisonduBoutisbiedteenreekscursussen
aanomkennistemakenmetdezekunst.Boutisborduurwerk
wordtaleeuwenlangalleenmetdehandgedaan.Jehoeftniette
kunnennaaien,denaaimachinewordtnooitgebruikt.•

Maison du Boutis – Musée de Calvisson
9placeduGénéraldeGaulle,30420CALVISSON
(TussenMontpellierenNimes)
T:0466016375
Openvanwoensdagt/mzaterdagvan14.30tot18uur.
Van1novembertot30aprilookopwoensdaggesloten.

Boutis-techniek

De naam boutis schijnt te komen van het 
werkwoord emboutir, het  inwerken, opvullen 
met katoenen draadjes (watjes) in de kleine 
holle ruimtes tussen de twee lagen stof
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ONDERNEMEN IN TIJDEN VAN CORONA IV | REDACTIE

Ger Verhoeve: 
Franse Verleidingen

Naeensluitingvanzeveneneenhalvemaandishetmuseum
De Franse verleidingvanconservatorGerVerhoevein

Fontcouverteweeropen.Wijzijndeeerstebezoekers.Hoewel 
hijdiepinhetverhaalzit,moetGerertochweereveninkomen.
Gepassioneerdvertelthijoverdegeschiedenisvanhetreizenen
deontwikkelingvanhettoerisme.
HetcoronajaarwasvoorGer,netalsvooralleondernemerseen
drama.Geenbezoekersbetekendegeeninkomstenengeenver
haal.Hijheeftdezelacunewetenoptevullendoorzijnwebsite
verderteverrijkeneneenstarttemakenmeteenbundelessays
overFransereiservaringen,afgewisselddoorinterviewsmetFranse
sociologen,cultureelantropologenenpoliticologendieonterecht
noggeenbekendheidgenieteninNederland.

ReizenisietsdatGeralheelvroegintri
geerde.Zowerdhij,amper19jaaroud,door
zijnvader,eenmanmeteenvrijegeest,
naarParijsgestuurd.Geensnoepreisje,
maareenopdrachtomdegrandeurvan
delichtstadtesavoureren.Parijswasvoor
Geradembenemend,frivool,spannend,
mondain,tjaalleswaterovergezegden
geschrevenwordtindocumentairesen
brochures.Hetzaadjewasgeplant.
IndeKalverstraatvonddereislustigeleer
lingvandeWerkplaatsvanKeesBoekein
Bilthovenzijneerstereisgids.Gerwistin
ParijsJanBrussetemobiliserenvooreen
rendez-vousmetzijnklasgenotentijdens
hunschoolreis.Hetwas1970.Nazijn
eindexamenHBSbginghijpoliticologie
studerenaandeUvA,metalsspecialisatie
‘internationalebetrekkingen’,doorhem
vooralopgevatalsdehistorischedynamiek
vansamenlevingeninhunonderlinge
samenhang.Later,inFontcouvertewerkend
aanzijnmuseum,wierphijzichopde
Franse‘Sciences Humaines et Sociales’,
deFransemensenmaatschappijweten
schappen,omdatéénvraagvoordehand
lag:InwatvoorsoortFrankrijkkwamen
diereizigersentoeristendoordeeeuwen
heeneigenlijkterecht?

AchttienjaargeledenbelanddeGerinFontcouverte.Hetwaseen
coup de foudre;hetpleintje,le fournil,devroegerebakkerij,waarin
nuzijnmuseumgevestigdis.Allesklopte.

Behalvehetafgelopencoronajaar,reizentegenwoordigmassa’s
mensenvoorhuneigenplezier.Zo’n450jaargeledengingmen
alleenoppadmeteenserieuzeopdracht:oorlog,bedevaart,
handel,wetenschap,adellijkmachtsvertoon,kwakkelende
gezondheidencultureleontwikkeling.Hiertoediendevanafcirca
1600deGrand TourdoorFrankrijkensomsItalië.Hetwaseen
sabbaticalvaneenjaarvoorrijkepatriciërszonen,tervervol
makingvanhunvormingtotaanzienlijkburger.Allesgingper
koets,geencomfortabelereis.
Metdeindustriëlerevolutiekwamerenigebeweginginhettrans
port.Gervoerttijdensderondleidingtweebijzonderetoeristen
op.DeAmsterdammerJacobMuhlreisdealséénvandieeerste
toeristenin1778voordelolnaarParijs.DeSchotTobiasSmollett
schreefin1766overzijnverblijfinNice,Nizza,waarmeevoorde
Britsearistocratiehetsignaalopgroensprongomhetmilde
klimaatoptezoekenenerteoverwinteren.

Nieuwe woorden en begrippen
WellichtishetwoordtoeristafgeleidvanhetEngelsetour.De
FransenhoudenhetopschrijverStendhalmetzijnMémoires d’un 
touristeuit1838.DeCôted’AzurdanktzijnnaamaanStéphen
Liégeard,diein1887eenlyrischebeschrijvingpubliceerdeover
dezeazuurblauwekuststrook.Zonnebaden,vakantieenvrijetijd,
allemaalnieuwebegrippen.Eenkaartvoorvélocipedistesuit1888!
DeaanlegvandeautoroutemetzijnGares de péage(1960).

Andere tijden
Desamenlevingisgrondigveranderd,net
alsdemanierenvanzichinformerenvia
internet.Hetreizenisandersentoeristen
hebbenandereeisenenverwachtingen.
Blijft,dathetverhaaloverdegeschiedenis
vanhetreizeneeninvesteringinjezelfis.
Geriseenechteverhalenverteller.Fabel
achtigfraaiuitgevoerdereisgidsenvan
honderdenjarenoudcompleterenzijn
betoog.

La Séduction Française
2,PlacedelaRévolution,
11700 Fontcouverte
0033(0)468436016/0033(0)649936049

Hetmuseumisopenvan1meitot31oktober,
van10.30tot19.00uur.Buitenhetseizoenbent
uvanhartewelkomopafspraak.
Toegangsprijs€7,engratisvoordejeugd
totenmet12jaar.

www.defranseverleiding.nl
www.languedocroussillon.org
www.facebook.com/profile.
php?id=100012082120173

Het lijkt alsof Covid achter ons ligt en wij doen en masse alsof 
het virus er niet meer is, maar niets is minder waar. Wij men-
sen zijn wel helemaal klaar met Covid, maar Covid nog lang 
niet met ons. Wellicht zullen er nog diverse varianten volgen. 
Het zij zo. Bovendien is voor velen de pijn en ellende van dit 
minuscule ziekteverwekkertje nog voelbaar. Toch is dit voor-
lopig het laatste verhaal in deze rubriek in de hoop dat we in 
december werkelijk kunnen zeggen dat we de pandemie 
 wereldwijd onder controle hebben.
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Wit gesterd 
blauwborstje

Dittrekvogeltjeleefttussenloofhout
enbijhetriet.

Heelopvallendzijndemooiekleuren,
opdathetvrouwtjehemvereert.

Waardoorjeditmannetjealseersteziet.

Oogenoorhebikvoorelknatuurgebied.
Stasomsevenstilensnuifdefrissegeuren.

Wanneerikplantendier
ook heb geobserveerd

besefikgoeddatikerdubbelvangeniet.

Voordatikhetterreinverliet,
gingerweerietsmooisgebeuren.

Nuhebikookwatvanditvogeltjegeleerd.
Met een schets en een foto 

vergeetikhemniet.

SPORT | REDACTIENATUUR | HÉLÈNE TEMMINK

Jagers en buitensporters

Altijdinhetnajaarbekruiptmijhet
gevoelvanonveiligheidalswijdoor

dewijngaardenwandelen.Afentoehoor
jeeengeweerschotenhetkeffenvan
eenhond.Mijngevoelvanonbehagenis
nietgeheelongefundeerd.Hoewelde
NationaleJachtfederatieenhetFranse
Biodiversiteitsbureauinhunjaarverslag
20192020overjachtongevallen
schrijvendatin20jaarhetaantaljacht
ongevallenafgenomenis,warenerhet
afgelopenjaar141slachtoffers,waarvan
11metdodelijkeafloop.Tenopzichte
van1999ishetaantaldodelijkeonge
vallenechtermet71%gedaald.Inhet
coronajaarwarener7dodenmeerte
betreurendanhetjaardaarvoorendit
komtzeerwaarschijnlijkdoordeconfi
nementen.Mensenmoestenthuisblijven.
Eensaillantdetailis,dat90%vande
slachtoffersmedejagerszijnenongeluk
kenmetdieren,zoalspaardenofhonden
nietindecijfersnietopgenomenzijn.

Iederjachtincidentbrengtdediscussie
overhetsamenleventussensportersen
vuurwapenliefhebbersweeropgang.
Veelvredelievendesporterszeggende
dialoogenoverlegteprefererenboven
confrontatie.Wandelaarsvoelenzich
vaakgeïntimideerddoordeprovoceren
deaanpakvanjagers.Hetlijktdanalsof
deduivelindejagerisgevarenenzijlast
krijgenvanhunmannelijkheid.

Hetjachtseizoenisperdepartement
geregeld.InOccitanieisdeopeningop
13september2020endesluitingsdatum
is28februari2021.DeNationaleFedera

tievanJagerspubliceertophunwebsite
datzijeenduurzamejachtpraktijkvoor
veeleisendegesprekspartnerzijnmet
politiekeeneconomischespelersinParijs
enBrussel.Zijpretenderendedrijvende
krachtachterdebeschermingvande
biodiversiteitvanonzeregio’stezijnen
eenbetrokkenspelerophetplatteland.
DeFranselobbyChasseiszeersterk,rijk
engoedgeorganiseerd,kortommachtig.
Bijzonderisdatveeljagersles ecologistes 
traditioneelalshuntegenstanders
beschouwen.Hierheeftalmenigminister
vannatuurbehoudzijn/haartandenop
kapotgebeten.Hetgebrekaanlandelijke
leidingenverandering,leidttotproble
meninhetveld.

Eenvosverliestwelzijnharenmaarniet
zijnstreken.Delandelijkejagersfederatie
profileertzichmomenteelalsdénatuur
beschermingsorganisatievanFrankrijk.
Eenrecentewet(2020)heeftdel’Office 
national de la chasse(ONC)endel’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS)samengevoegdenopgenomen
in de l’Office Francais de la biodiversité.Dit
heeftnognietgeleidtotaangepastewet
geving,wantstellendejagers:dewetge
vingisbehoorlijkstreng,hetgaatomde
toepassing.

Samen de natuur delen
Jagersenbeoefenaarsvanbuitensporten
zullenmoetenlerenomdenatuurte
delenenmensenconstantaangoede
praktijkenteherinneren.Deverplichting
omfellekleurentedragen,zouwellicht
alietshelpen.Hoorbarewaarschuwings
apparaten?Voorafingesteldejacht
stations?Meerverplichtetraining?Nog
meerborden?Vooralsamenperregioen
zelfsopdorpsniveaublijvenpraten,dan
komtervastooiteenoplossing.•
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Eengrootgedeeltevanmijncliënten
bestandbestaatuitNederlandersdie

op60jarigeleeftijdinFrankrijkkomen
wonen(aldannietinhunvoormalige
vakantiewoning)enop75jarigeleeftijd
terugkerennaarNederland(aldanniet
in hun pied-à-tierre).
Tussendejaren2009en2019werdde
gemiddeldeleeftijdvanderemigrantenin

mijncliëntenbestandsteedshoger.Deoor
zaak:hetFransehuiswasnognietverkocht.

Delaatstetweejaargaathetechterweerdui
delijkdegoedekantopmetdeFransehuizenmarkt.

Veeltransacties.Voorredelijkebedragen.Dekopersheb
ben(uiteraard)vaakdeFransenationaliteiteninveelgevallengaat
hetomeentweedewoning.BlijkbaarbezittendeNederlanders
vaakdeperfectetweedehuizen(diezezelfinhetverledenookin
diehoedanigheidhebbengekocht).
Dehuizenmarktzorgtechternogsteedsvoorproblemenvoorde
gewensteremigratie.NietdeFransemarkt,maardeNederlandse
marktzorgtvoordemoeilijkheden.Zienogmaareenseenleuke
Nederlandsewoning/appartementtekopenvandeverkoop
opbrengstvandeFransewoning.Dangajedusvanhetgoddelijke
châteaumetzwembadenterreinvoor16paardennaareen
appartementjevan50m2metuitzichtopdeA2,bovende
friettentendeafhaalchinees.

Terug naar de fiscaliteit!
Vaakkrijgikdevraag:zijnweplus valueverschuldigdalsweonze
Fransewoningverkopenenreedseerderremigreren?
Ergeldteenvrijstellingvoordeplus valuebijdeverkoopvanhet
hoofdverblijf.Staatdevoormaligeeigenwoningleegenindever
koopenwordtdezebinnen12maandenverkocht,dangeldtde
vrijstellingvoordeplus valuenog.Belangrijkisdatindetussentijd
dewoningnietwordtverhuurd(enofficieelooknietalsvakantie
woningwordtgebruikt).

Hetisderhalvegeenprobleemomreedsteremigreren/verhui
zen,terwijldeverkoopaktenognietisgetekend.

Ookeenpopulairevraag:watiseengunstigremigratiemoment?
Overhetalgemeenkangesteldwordendateenremigratiehalver
wegehetjaargunstigis(ofzelfswatlater,augustus/september).
DanbetaaljedeeerstemaandenvanhetjaarinFrankrijk(tegen
deeerstelagebelastingschijven)eninNederlandbetaaljedan
overdetweedehelftvanhetjaar(enookdaarprofiteerjedan
vandeeerstelageschijven).
 
Ietsminderpopulairgeworden:oppapierwonenwenogin
Nederland,maarindepraktijkzijnwealtijdinonzeFransewoning.
DezeFransewoningwillenweverkopen.Watmoetenwedoen
om geen plus valuetebetalen?
Eenvoudigsteoplossingomgeenplus valuetebetalen,isomeen
lagereverkoopprijstehanterendandeoorspronkelijkeaankoop
prijs…Maarvaakwordtdatadviesnietgewaardeerd…Andere
oplossingisomteemigreren.Bijkomendvoordeelisdatditdan
ookovereenkomtmetdedaadwerkelijkesituatie.Emigrerenergens
inhetjaar2021=eenFranseaangifteindieneninapril2022=
Franseaanslageindjuli2022=hetbewijsdatjeinFrankrijk
woont=vrijstellingvandeplus valuebijverkoopvan
deFransewoning.

Steedspopulairder:zijnerprojectenin
Nederlandwaarjealdanniettijdelijkeen
woning/appartementkunthuren?Samen
metandereNederlanders,diealsgod/
godinhebbengeleefdinFrankrijk.Met
eengezamenlijkpiscine,eenwijnkelder
en een jeu de boules-baan.
Wellichtinteressantvoorinvesteerders?

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl

FINANCIËN | ROB VAN SCHIJNDEL

Leven als een god in Frankrijk – deel 3

En toch terug naar Nederland?



HOE WIJ/IK IN… | ADRIEN VOS

Hoe kom je verzeild in een 
 idylle? Zoiets kun je niet plannen; daar moet je veel geluk bij 
hebben. En dat geluk is ons ten deel gevallen. Onze eerste 
 bedoeling was duidelijk: met z’n tweeën zo lang mogelijk 
gaan genieten van het goede Franse leven. Om dat mogelijk 
te maken, moesten we de schepen achter ons verbranden: 
dus, zowel huis als bedrijf in Nederland te koop zetten. 
De onverwacht snelle verkoop was de eerste grote meevaller. 
De tweede meevaller betrof onze knusse vakantiewoning. 
Deze bevond zich in een gehuchtje nabij Montreal in Zuid 
Frankrijk. Een Engels stel was er helemaal weg van en over de 
prijs waren we het gauw eens. Ook deze hobbel was genomen. 
Nu nog even de ideale woning vinden…

Wekenlangspeurdenweophetinternetenindeetalagesvan
demakelaarskantorennaarietsondefinieerbaars.Het

moesthethuisendeplaatsvanonzedromenworden.Inmiddels
begondetijdtedringen.Wijkregenheterbenauwdvan.Binnen
enkelewekenwerdenwijgeachthetverkochtehuisjeschoonen
leegopteleveren.Nogmaareensonslichtopsteken.Entoen
gebeurdehet:wewarenopbezoekbijenkelevrienden;diehadden
ietsgehoordovereenoudemolendietekoopstond.Perfect
gelegen,metgrotetuin,omgoedtekunnenwonen,maarookom
expositiestehoudenenlezingenteverzorgen.Cobyenikwaren
namelijkenthousiasteledengewordenvandeNVLRenvande
AVF,deAccueil de Villes Françaises,envanuitmijnvoormalige
beroepvangaleriehouderwasdehobby
‘kunst’gegroeid.Ikhadinmiddelsvoorde
AVFeencursuskunstgeschiedenisopgezet
eninhetclubgebouwinCarcassonneal
velelezingenenvoordrachtengehouden.
Hetpanddatdevriendenonsvoorschotel
den,leekideaal.Hierinzoudenweonze
droomkunnenverwezenlijkenenweerex
positiesenvoordrachtenkunnenhouden
voordeNVLR.

Helaas,toenweverdervroegenendevraagprijshoorden,zakte
demoedindeschoenen.Onzedroomklapteuitelkaar:zeker
eentonbovenonsbudget!Gedeprimeerdstaptenwijweerop
defietsendropenafnaaronshuisje,datinmiddelsalaardig
opgeruimdwas.Alleenhetbedenwatkeukenspullenwaren
nognietingepakt.Dereststondopgestapeldtewachteninhet
vakantiehuisvanvriendeninAragon.
’sNachtsinbedbleefdeslaapuit.Dedroomkwamnietmeer
terug,maartochzeurdeeriets:misschienmoestenweeens
gaankijkennaarditpandeninformerenbijdeeigenaarofdie
prijsniettehoogwasgegrepen?Uiteindelijkvielenwetochin
slaapmeteensprankjehoop.

Devolgendeochtendprobeerdenweuittevissenwaarhet
beoogdehuiszichpreciesbevond.Uitdeverstrekteinformatie
begrepenwedathetindebuurtvanBrammoestzijnenook
datheteenvoormaligewatermolenwas.Opdestafkaart
vondenweeenlocatiedieweleensdegoedekonzijnenjawel:

eenpaaruurlaterredenwezowaarheterfop.Deeigenaarwas
ooknogeensthuis!Hijbleekeenalleraardigstbaasjetezijn,die
onsspontaanuitnodigdeomhethuistebezichtigen.Meteen
bezwaardgemoeddoorliepenwehethelehuis,wantwathebje
ertezoekenalsjehettochnietkuntbetalen?Hijtoondeheteerst
degroteruimtemetdedrieenormemolenstenen,waarinvroeger
tijdenhetkorenwerdgemalen.Ikdagdroomdealovereen
perfecteexpositieruimte.Viaeentussendeurkwamenweinhet
woonhuis.Hijverteldedathetoorspronkelijkehuisin1690was
gebouwdendaterdaarnanogverschillendedelenaantoegevoegd
waren.Indekeukentrakteerdehijonsopkoffieenkoek.Entoen
waagdenweheterop:alservandeprijseentonafkon,dan
warenwijzeergeïnteresseerd.
Omditlangeverhaalietsintekorten:hetantwoordwaseen
voudigerdanwegehoopthadden.Hethuisstondalwatlanger
tekoopendeeigenaarwasongeduldiggeworden.Hijwassinds
enigetijdweduwnaarendekinderenwarenhethuisuitgevlogen.
Hethuiswasveeltegroot.Hijwildenogweleensnadenkenover
deprijs,diemisschienechttehoogwas.Wathembetreft,zouden
wehetweleenskunnenworden.
Driemaandenlatertrokkenweonzedroombinnen.Naeenhalf
jaarvanpoetsenenboenen,schurenenschilderenopendede
burgemeesterdeeersteexpositie!Devoormaligeeigenaarbevond
zichonderdegasten:hijverbaasdezichoverdemetamorfose.
Vanwatermolentotidylle.•

Adriengeeftdependooraan:
LeonardenMiriamvanVeldhoven.
ZijgaanuvertellenhoezijinMontolieu
terechtkwamenenhoedituitpakte.

Hoe wij in … onze idylle terecht kwamen:

De oude watermolen van Bram

Adrien en Coby Vos
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CULTUUR | REDACTIE

DeWerelderfgoedlijstiseenlijstmet
cultureelerfgoeddieissamen

gestelddoorhetWerelderfgoedcomité
vanUNESCO.In2019omvattedewereld
erfgoedlijst1121projectenverspreid
over167landen.Hetmerendeelbetreft
cultuurerfgoederen(gevolgddoor
natuurerfgoederen).Zoiserookbedreigd
werelderfgoed,omdatditgevaarloopt
ominzijnwaardeaangetastteworden
doorbijvoorbeeldbebouwing,ontbos
sing,illegaleactiviteitenofoorlog.Naast
deonroerendewerelderfgoederenheeft
deUNESCOookdocumentenenar
chievenalsimmaterieelwerelderfgoed.

InNN106schreefikeenverhaaltjeover
zintuiglijkerfgoedwaarvoorFrankrijkin
2019eenwetaannamdiehetzintuig
lijkeerfgoedvanhetplattelandbe
schermt.Denieuwewetophetsenso
rischerfgoedophetplattelandbetreft
geuren,geluidenenbezienswaardig
hedenvanhetplatteland.Ofhetooit
zoverzalkomendathetookopdelijst
vanWereldErfgoedgaatkomen,staat
nogindesterrengeschreven,maar
Frankrijkheeftweereennieuweaan
vraagingediendbijUNESCO.

Baguette
NadatdeItalianeneenverzoekindien
denbijdeVNorganisatieUnescovoor
erkenningvanhunpizza,deedhet
ministerievanCultuurinParijsin2021
hetzelfdeomdeFransebaguette op de 
WereldErfgoedlijsttekrijgen.Frankrijk
heefteenlange,koninklijkeculinaire

arbeiders.BijFransenthuiskanhet
nogsteedsvoorkomendathetstok
broodinzijngeheeloptafelkomtbij
de soep en iedereen breekt er zelf met 
dehandeneenstukaf.Demeeste
Fransenhebbenaltijdeenstukjebrood
naasthunbordliggenvoorveelzijdig
gebruik.Eenkorstjebroodalsmesom
eenhapjeopdevorkteschuiven.

Verse kontjes zijn 
het lekkerst
Eenbonne habitudeishetonderweg
knabbelenaanle quignon.Menigstok
broodhaaltdevoordeurnietinzijn
geheel.Perpersooneetdegemiddelde
Fransmaneenhalfstokbroodperdag.
Hetisdanookhelemaalnietvreemd
datiemanddiealleenis,bijdebakker
een demi-baguette bestelt en dit iedere 
dagopnieuwdoetenvervolgensthuis
eenstukjebroodmetgoedeboteren
honingofjamindecafé au laitdoopt.
Iedereenweetdatheteigenlijkniet
hoort,maariedereendoethet,zolang
jemaarniettegenoverdekoning/
presidentofjeschoonmoederzit
(haha).Kansistrouwensgrootdatdie
hetzelfdedoen.

Frans stokbrood anders 
dan Nederlands
JezoudenkendatalseenFransebakker
volgensdeFranseweteenstandaard
stokbroodbaktvan250gramen
gemiddeldzo’n65cmlang,deNeder
landsebakkerdatookmoetkunnen.
TochsmaaktdeFransebaguettealtijd
andersdandeHollandse.Nuiserook
inFrankrijkweldegelijkverschilinhet
broodvandeeneofdeanderebakker
enzekerdatvandesupermarkt.Het
begintalmetdebloem.Tarwediege
oogstwordtinNederlandkunjeniet
vergelijkenmettarweuitZuidFrankrijk.
Datheefttemakenmetdehoeveelheid
zon!Hoewarmerhetklimaat,deste
meergluten(eiwit)indekorrel,deste
‘harder’detarwe.Ditwordtbepaald
doorhetlandvanherkomst.Tarwe
korrelsuitFrankrijkbevattenmeer
gluten(eiwit)dantarweuitnoordelijker
regionen,waardoorhetmeelendeeg
zichandersgedraagttijdensknedenen
bakken.Hetdeegwordterelastischer
vanenluchtigertijdenshetbakken.

Ofhetgaatlukkenomdetraditionele
baguetteopdeWereldErfgoedlijstte
krijgen,wetenwevolgendjaarherfst.•

traditie.Eenmaaltijdzonderbaguette 
isnietcompleet.Wathoorjewelen
niet te doen met stokbrood en hoe eet 
jehet?Hoeveelstokbrodeneetmenin
Frankrijkperpersoonperjaar?

Degeschiedenisvanhetlangwerpige,
knapperigebroodgaatterugtotde
17deeeuw.Inde18deeeuwwerd
hetopsteedsmeerplaatsengebakken,
volgenssommigenvanwegedeintro
ductievanstoomovensindejaren
dertigvandieeeuw.Deanekdotewil
datkeizerNapoleonverordonneerde
datbroodinstokvormmoestworden
gemaaktzodatsoldatenhetgemakke
lijkkondenmeenemen.

Baguetteeetjebijdemaaltijd,datis
duidelijk.Jeeetookgeenkaasóphet
broodmaarerbij.Fransenverbazener
zichookaltijdoverdatNederlandersal
voordemaaltijdaanvallenophet
mandjemetbrood.Daarmeeverraad
jedusaltijdjezelf.IetsdatNederlanders
alskindafleerden,ishetbordschoon
makenmetbijvoorbeeldeenstukje
aardappel.Fransenvindenhetheel
gewoondatzijhunlekkeresausjenog
evenopmakenmeteenstukjestok
brood.Zelfsinchiquerestaurantsis
hetgeenschande(meer).

Casse-croûte
Tegenwoordigzoujeditbroodhapje
misschienalstussendoortjebetitelen,
maaroorspronkelijkwasdithetbreken
vanhetbroodtijdensdelunchonder

Baguette op 
Wereld Erfgoedlijst?
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Diteenpansgerechtkwambijonselk
najaar,maarook‘swintersregelmatig

optafel,zekeralserhalveensomszelfs
heleelftallenpubersaanschoven.Delokale
occitanevariantisgebaseerdopdeBoeuf
Bourguignon.Ditherfstreceptisrijkaan
smaak,bevatechtveelgroenteenissimpel
temaken.Hetstamtuitdetijddatiknog
fulltimewerkte.Laatdestoofpanrustig
enkeleurenstaanenhetwordtalleen
maarlekkerder.

Ingrediënten voor 6 personen
1kilosukadeofriblappen,3teentjes
knoflook(fijn),bouquet garnivan3laurier
blaadjes,1takjerozemarijn,2takjestijm,
zeezout,zwartepeperuitdemolen,1fles
rodewijn(MerlotofPinotnoir),olijfolie,
56eetl.bloem,2groteuien,500gwortels,
2preien,250gchampignons,bosjepeter
selie,6aardappelen,450gdiepvriesdop
erwten,2vleesbouillonblokjes,2verse
tomaten,75gzongedroogdetomaten,
2eetl.worchestersausofsoeparoma.

Bereiding
Binddelaurierblaadjes,rozemarijnentijm
samentoteenbouquet garni.Snijdhet
vleesinblokjes,doeineenschaalmetde
helftvandewijnendeknoflookenhet

Pain perdu 
van baguette

Demeestemensenetendezever
lorenbroodjesalsontbijt.De

sneetjesoudbroodwordengeweektin
eenmengselvanmelk,kaneeleneieren
envervolgensgebakkeninboter.
Sommigenstrooienerlatersuikeren
kaneelop,anderenetenzemetverse
vruchtenenalsnagerechtdoethet
wentelteefjehetooknogaltijdprima.
Extralekkeriseenplakjegebakken
FryskeSukerbolenaeenherfstwande
lingopzoeknaarbramenvoorjam.
Natuurlijkhoortereenbekerchocolade
melkbij.Netalspannenkoekenzijnze
ookzeergeschiktalsnagerechtvoor
‘hongerige’sportende(klein)kinderen.

WaarhetNederlandsewoordwentel
teefjevandaankomt,isonduidelijk.
Mogelijkiseenteefeenoudegebaks
vorm,maarwentelteefjekanookzijn
afgeleidvan‘wentel’teven?’Inhet
18eeeuwsekookboekDe volmaakte 
 Hollandsche keukenmeidwordthet
gerechtgewend(omgekeerd)brood
genoemd.Determpain perdulijkt
duidelijker.Inonzeblijdejeugdjaren
werdergeenkruimelweggegooid.Oud,
maarnietbeschimmeldbrood,werd
weereetbaargemaaktdoormiddel
vanditrecept.Zowordtookpain perdu 
vaneendagoudebaguetteeenheerlijk
nagerecht.

Ingrediënten voor 6 personen
3eieren,3eetl.(vanille)suiker,2theel.
gemalenkaneel,350mlmelk,1stok
broodvaneendagoud,boterominte
bakken.

Bereiding
Roerdeeieren,suiker,kaneelenmelk
ineenkomdoorelkaar.
Snijdhetstokbroodinplakkenenwen
telzedoorheteimengsel.
Verhitdebakboterineenkoekenpan.
Bakdegeweektebroodjesaanbeide
kantengoudbruin.
Serveerdewentelteefjesmetverse
vruchten,scheutjelikeurofgewoon
metalleensuikereneenkopjekoffie.•

Occitaanse herfststoof
bouquet garni.Laathetvleesminimaal
6uur(nacht)marinerenindeijskast.Snijd
deuiengrof.Snijdookallegroenteende
aardappelen,magredelijkgrofblijven.
Hakdepeterseliefijn,ookdesteeltjes!

Neemeengrotestoofpan(Creuset??)met
dikkebodem.Haaldeblokjesrundvleesuit
demarinade,maarbewaardemarinade.
Bakdevleesblokjesineenflinkescheut
olijfolie.Strooi56eetl.bloemopdege
bakkenvleesblokjes.Laatdebloemeven
meekleuren(dextrineren).Schenkde
marinadeenderesterendewijnbijhet
vlees.Voegdegesnedenuientoeende
vleesbouillonblokjes.Laathetvleeszeker
2uuroplaagvuurstoventothetvlees
boterzachtwordt.
Voegderestvandegrofgesnedengroen
tetoe.Laathetgerechtnogmaals30min.
zachtdoorstoven.Brenghetgerechtop
smaakmetworchestersausofsoeparoma.
Voegalslaatstedediepvriesdoperwten
toe.Laatdezeevenmeewarmenenont
dooien,maarvooralnietkapotkoken,dan
verliezenzijhunfrissegroenekleur.

Serveerdezeeenvoudige,dochvoedzame
herfstmaaltijdineensoepterrinemetvers
stokbroodeneenglasrodewijn.
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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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KENNISMAKEN MET ... | ELLY VAN DRIEL

isvanjongsafaangefascineerd
doorreizen.Alskindwaszij
hiertoenietindegelegenheid,
maaralsvolwasseneheeftzij
dubbelendwarsdeachterstand
ingehaalddoorvelebuiten
landsevakantiesencongressen.
Metvolleteugengenootzijvan

aldiebijzondereplekjesopdezewereld,aldieverschillende
culturenenniettevergetendeveelzijdigheidvandebewoners.
Haarlevensmottois:probeerzoveelmogelijkuithetleventehalen,
wantdeeeuwigheidismijnooitbeloofd.
Tijdenshaarreizenhieldzijsteevasteendagboekbijendacht
soms;watzouhetmooizijnalsikditeenszoukunnenbundelen
enuitgeveninboekvorm.Jarenlangbleefhetbij‘denkenaan’.
Terugvandevakantiesiseraltijdzoveeltedoenensloktdewaan
vandedagjeweerop.

Romantische fraudeur
Dezekeerwashetanders.Nahaaromzwervingenvanviermaan
dendoorZuidAmerika,waarvandeeerstetweewekenmetdoch
terliefAmberendaarnainhaaruppie,gebeurdeerietsspeciaals.
Zijkwamincontactmeteencharmanteman,dieeenscammer 
bleektezijn.Zijnveleberichtjes,liedjesengedichtenstreeldenhaar
egoenvroegensteedsweeraandacht.Vanafhetbeginvoeldezij
dathetallemaalfakewasentochbeantwoordde
zijzijnberichtjes.Hetwerdafentoespannend
ensomszelfseenbeetjegevaarlijk.Datgafhaar
juisteenkick.Decombinatievanreizendoor
verschillendelanden,heelveelindrukkenop
doenendesensatievandeberichtjesvanhaar
‘lover’,maaktendittoteenonvergetelijkeperio
de.Aldezebijzondereervaringenleendenzich
bijuitstekvooreenspannendboek.

Het schrijfproces
Schrijvenlijktzosimpel,hetverhaalzitimmers
injehoofd,maarnietsisminderwaar.Watvoor
soortboekwiljeervanmaken?Wordtheteen
roman,eenthriller,ofeenautobiografie?Wordt
dehoofdpersoondeverteller?Naasthetop

schrijvenvanaldiebelevenissenmoetjenogeensontelbarekeuzes
makenvooreenboekindewinkelligt.Hoedatproceswerktenwat
erallemaalbijkomtkijken,beschrijftEllyinhaarblogWaar is Elly 
nu weer?ophttps://ellyvandriel.nl.

De titel
Iederberichtofchatmetmijnscammerbegonmet:Hello Honey, 
are you there?Erwarenprachtigemomentenmaarookheel
moeilijke,zoalsdiekeerdatzijinhandenvielvantweeneptaxi
chauffeursdiehaargeldafhandigprobeerdentemaken.Gelukkig
werdzijuitdiebenardesituatiegered.Wattedenkenvande
nachtelijkezoektochtnaarkaaimannen?Iedereendachtdatze
ernietwaren,totereensterkelampoverhetpikdonkerewater
scheenenerhonderdenlampjesflikkerden.Hetwarenvolgensde
gidsechtergeenlampjesmaardeogenvanheelveelkaaimannen.
Eénvandeweinigemomentendatzijbangwas.

Van de redactie
Hetboekiseenautobiografischepsychologischetriller,diebijna
filmischisgeschreven.Tijdenshetlezenverbaasjejeerveelvuldig
overdataldezewederwaardighedenéchtzijngebeurd.Hetverhaal
vanGeorgeenPamiseentikkeltjeondeugend,omdathetgaat
overeenzeerverleidelijke,goedopgeleidemandieeenalleen
reizendedamehethofmaaktomhaaruiteindelijkgeldafte
troggelen.Heerlijkleesvoeralsdedagenkorten.Hetboekisinfor

matiefomdathetwerkelijkiederevrouwkan
overkomen,hoewerelds,slim,geëmancipeerd
enonafhankelijkjeookdenkttezijn.Wiewiler
geenaandachtenliefde?Ergloorthoopentege
lijkertijdisheteenreisverslagvolschitterende
locaties.Alslezerwaanjejeterplekke,jeproeft
desfeer,jeruiktdebloemenenjehoortde
vogelszingen.MargavanBommelvertaaldehet
verhaalinhetFransmetalstitelCoucou Chérie ! •

Hetboekistekoopvoor€20bijdeboekhandelin
Nederland,tebestellenbijbol.comenviadewebsite
vanElly:https://ellyvandriel.nl/hellohoneyareyou
therebestellen/

Elly van Driel
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NEDJES

Nedje
Ledenkunnen1xperjaargratiseen
Nedjeplaatsen.Voorwaardevoor
plaatsingisdatalletekstinéénkolom
pastendatbetaaldeNedjesvoorgaan.
Wiltu4xperjaareenNedjeplaatsen
vanmax.35woorden,stuurdanuw
tekstnaarsponsoring.nvlr@gmail.com.
Kosten€18voorleden,voor
nietleden€24.

Praatgroep
MarianVerwoerdtzougraageenpraat
groepwillenopzettenommetalleen
staandenofdeelvaneensteloverspiri
tualiteitvangedachtentewisselen.
Adres:3RueColi34500Béziers
T:0467905809E:marian.verwoerdt@sfr.fr

Gerookte paling e.d.
Versgerooktepaling,makreel,
magret de canard,koudenwarm
gerooktezalm.Zondagsopdemarkt
inMarseillanPlageofopbestelling.
T:0643758744.

Elektricien Sud électricité
Vooralgemeneelektriciteitswerkzaam
heden,automatischepoorten,airco’s,
aansluitingenvoorcomputernetwerk,
intercoms,installerenvanantennesen
alarmsystemen.Eenserieuzeelektricien,
komtafsprakenna.BriceMartins,
34320Fos.UkunteenNederlandse
emailsturenwanthijvertaaltvia
www.deepl.comT:0642910865
E:bricemartins32@outlook.fr

Kunst kijken
Mijnkunstwerkenwilikgraagmetu
delen.Onderinvloedvanhetimpressi
onismemaakikmijnschilderijen.Het
liefstvanmensen,dieren,vruchtenen
landschappen.Ikwerkgraagbuiten,
lekkerindefrisselucht.Wiltumetmij
mijnenuwpassiedelen,danhoorik
datgraag.Hélène.T:0031(0)629975740
E:helenetemminck@outlook.com
www.helenetemminck.nl

BRIDGE | JOHAN DE MEIJ EN MICHEL TETTERO

Bridge
Velen onder jullie kennen het bridge-
spel als een huiskamerkaartspel, dat 
je met vrienden of kennissen speelt.

VolgensdebeschrijvinginWikipedia
valtbridgeonderdedenksporten

enwordtditspelzelfsprofessioneel
beoefend.Inbridgeisdefactorgeluk
zoveelmogelijkuitgeschakeld.Hetspel
vereistconcentratieengoedesamen
werkingtussendepartners.
Hetspelwordtgespeeldmetvierper
sonenpertafelen52speelkaarten,
verdeeldover13kaartenperpersoon.
Despelerswordengenoemdnaarde
windrichtingen:Noord,Zuid,Oosten
West.Deparenwordengevormddoor
NoordenZuiddietegenhetpaarOost
Westspelen.
Hetspelbestaatuittweedelen,het
biedenenhetspelen.Hetbiedengaat
doortotdat3personenachterelkaar
gepasthebben.

Voordebridgersonderustellenwijvoor
iniederekomendeNieuwsNedeen
bridgespelmetdebijbehorendebiedingen
teplaatsenenhetaanuovertelatenhoe
ditcontractgespeelddientteworden
omhetgevraagdeeindbodterealiseren.
InhetvolgendenummervanNieuwsNed
krijgtudanvanonsdeuitslaghoehet
spelgespeeldhadmoetenwordenmet
eendaarbijverklarendeuitleg.
Onderaandepaginaheteerstespel.

Een amusante 
bridge-anekdote
Ikkwameenheertegenopdegang,
diemijvroegwathiertedoenwas.
”Hierwordtgebridged,”zeiik.Hijwilde
weleenskijken.Nu,datmochtvanmij.
Hijzetteallesoppapierenhiervolgthet
verhaal.

“Vandaagbenikgetuigegeweestvaneen
kaartspeldatikabsoluutnietbegrijp.

Aandeeerstetafelzatenviermensen,die
vredigmetelkaarbegonnentepraten,
totdatereensoortvanbiedenontstond,
waarbijsteedshogeregetallenwerden
genoemd.Eenvandevierwerdkennelijk
boos,zodathijzijnkaartenoptafellegde
ennietmeermeespeelde.Destemming
bleefgrimmig,wantikhoordetermen
als‘schoppen’en‘hogeschoppen’.

Aandetweedetafelzatenlieden,die
kennelijkindeconfectieindustriewerk
ten.Zijsprakenover‘ruiten’,‘passen’,‘alle
snittenzittengoed’en‘mooielengte’.

Aantafeldriezaten,volgensmij,enkele
artsendieoverpatiëntenspraken.Er
werdgesprokenover‘sterkeharten’,
over‘zwakkeharten’eneenvanhen,
zekereenchirurg,zeidathijernietalles
uitkonsnijden.

Aantafelviergingheterergfrivoolaan
toe.Zoerg,datikmebijnaschaamerover
tevertellen.Hetleekweleenscèneuit
eenbordeel.Eenmanzeitegendedame
dietegenoverhemzat:‘Wiltuzovriende
lijkzijnomaluwmooisoptafelteleg
gen?’Toenzehaarkaartenhadneerge
legd,zeizetegenhem:‘Benikniet
prachtig?Ikbenweliswaarkwetsbaar,
maarikkonjouwinvitatietochniet
afslaan’.

Tijdenshetspelenwerdernoggefluis
terd:‘tweedemanlaagenderdeman
doetwathijkan’.Ookwerdergesproken
over‘hetdekkenvandevrouw’en‘een
kalevrouw’.Toenhadikerwelgenoeg
vanenbenweggegaan.Degroeten,ik
wordgeenlid.”•
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Huur een prachtige vakantievilla….

Mooie villa’s, compleet ingericht, schitte
rende vergezichten, privé zwembaden en 

uiteraard stijlvol en goed onderhouden. Vanaf 
het eerste contact met onze gasten tot aan de 
afslui ting van de vakantie zorgen wij ervoor 
dat alles tot in de puntjes verzorgd is. U zult 
als onze gast een heerlijke vakantie vieren in 
deze mooie regio en met plezier terugkomen 
voor een volgende onver getelijke ervaring. U 
bent van harte welkom in één van onze fan
tastische vakantievilla’s. 

De verkoop van villa’s    

Naast de seizoensverhuur is ons makelaars
kantoor ook gespecialiseerd in de aan

koop en verkoop van onroerend goed met name 
in de departementen de Aude en de Herault. 

Wilt u een huis kopen of verkopen in Zuid
Frank rijk? Dan is het van essentieel belang 
dat dit op een professionele manier gebeurt 
gezien de complexiteit van deze materie. U 
wilt dan zeker zijn van uw zaak en vooral geen 
ongewenste verrassingen hebben. Wij zijn er 
voor u. 

Wij helpen u graag bij : 

• De verkoop van uw huis 
• De aankoopbegeleiding van uw huis 
• Taxaties, waardebepaling, energielabels, 

etc.

Uw villa verhuren?

H et begint met een persoonlijk gesprek en een bezichtiging van 
uw villa. Indien gewenst adviseren wij u opdat uw villa op de beste 

manier gepresenteerd wordt aan onze huurders. Een goede verhuur 
begint bij een goede presentatie. Wij regelen alles vanaf de introduc
tie, de website, de reserveringen tot aan de uiteindelijke verhuur. Wij 
begeleiden onze gasten vanaf het eerste contact met ons tot aan 
de terugkomst thuis na hun vakantie. Op die manier creëren we 
een optimale binding met onze verhuurorganisatie. Daarnaast ver 
zorgen we voor u de financiële afhandeling van de verhuur. Tevens 
kunnen we u een persoonlijk aanbod doen voor het onderhoud van 
de villa, zwembad en tuin. Alles kan op maat worden afgestemd op uw 
wensen. Ons doel is om voor zowel de verhuurder als de huurder een 
ideale situatie te creëren voor een optimale verhuur.

Naast ons makelaarskantoor hebben we tevens een bedrijf dat 
reparaties, klussen, vervangen van apparaten, zwembadonderhoud, 
tuinwerkzaamheden en alle andere voorkomendheden verzorgt op
dat de voortgang van de verhuur niet stagneert. Dit bedrijf doet te
vens renovatie, verbouwingen en nieuwbouw van huis, zwembad en 
tuin. Na een grondige diagnose komen we met een plan van aanpak en 
stap penplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.

AdviseringAdvisering

U heeft vraagstukken op juridisch, fiscaal of administratief 
ge bied in Frankrijk? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste 
adres. Dankzij onze eigen juridische kennis en ons uitgebreid 
netwerk van specialisten kunnen wij u een compleet pakket 
van diensten aanbieden. 

Nieuwsgierig? Belt u ons dan gerust! Ons enthousiaste team 
staat voor u klaar.

info@residence-location.cominfo@residence-location.com  
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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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Huur een prachtige vakantievilla….

Mooie villa’s, compleet ingericht, schitte
rende vergezichten, privé zwembaden en 

uiteraard stijlvol en goed onderhouden. Vanaf 
het eerste contact met onze gasten tot aan de 
afslui ting van de vakantie zorgen wij ervoor 
dat alles tot in de puntjes verzorgd is. U zult 
als onze gast een heerlijke vakantie vieren in 
deze mooie regio en met plezier terugkomen 
voor een volgende onver getelijke ervaring. U 
bent van harte welkom in één van onze fan
tastische vakantievilla’s. 

De verkoop van villa’s    

Naast de seizoensverhuur is ons makelaars
kantoor ook gespecialiseerd in de aan

koop en verkoop van onroerend goed met name 
in de departementen de Aude en de Herault. 

Wilt u een huis kopen of verkopen in Zuid
Frank rijk? Dan is het van essentieel belang 
dat dit op een professionele manier gebeurt 
gezien de complexiteit van deze materie. U 
wilt dan zeker zijn van uw zaak en vooral geen 
ongewenste verrassingen hebben. Wij zijn er 
voor u. 

Wij helpen u graag bij : 

• De verkoop van uw huis 
• De aankoopbegeleiding van uw huis 
• Taxaties, waardebepaling, energielabels, 

etc.

Uw villa verhuren?

H et begint met een persoonlijk gesprek en een bezichtiging van 
uw villa. Indien gewenst adviseren wij u opdat uw villa op de beste 

manier gepresenteerd wordt aan onze huurders. Een goede verhuur 
begint bij een goede presentatie. Wij regelen alles vanaf de introduc
tie, de website, de reserveringen tot aan de uiteindelijke verhuur. Wij 
begeleiden onze gasten vanaf het eerste contact met ons tot aan 
de terugkomst thuis na hun vakantie. Op die manier creëren we 
een optimale binding met onze verhuurorganisatie. Daarnaast ver 
zorgen we voor u de financiële afhandeling van de verhuur. Tevens 
kunnen we u een persoonlijk aanbod doen voor het onderhoud van 
de villa, zwembad en tuin. Alles kan op maat worden afgestemd op uw 
wensen. Ons doel is om voor zowel de verhuurder als de huurder een 
ideale situatie te creëren voor een optimale verhuur.

Naast ons makelaarskantoor hebben we tevens een bedrijf dat 
reparaties, klussen, vervangen van apparaten, zwembadonderhoud, 
tuinwerkzaamheden en alle andere voorkomendheden verzorgt op
dat de voortgang van de verhuur niet stagneert. Dit bedrijf doet te
vens renovatie, verbouwingen en nieuwbouw van huis, zwembad en 
tuin. Na een grondige diagnose komen we met een plan van aanpak en 
stap penplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.

AdviseringAdvisering

U heeft vraagstukken op juridisch, fiscaal of administratief 
ge bied in Frankrijk? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste 
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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
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