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De één zaait, 
de ander maait

Zaaien en oogsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Op de school in Rotterdam waar ik jaren scheikundelessen 

gaf, hing een spreuk van de theoloog-filosoof Desiderius Erasmus: 
Het werk, dat door de één begonnen is, wordt vaak door de ander 
voortgezet en voltooid. 

Erasmus was een bijzonder man. Hij nam naastenliefde serieus 
en verwierp dogmatische standpunten en onverdraagzaamheid. 
Het gezonde verstand moest zegevieren. Hij liet zich tot priester 
wijden om een studiebeurs te bemachtigen om verder te studeren 
en werd humanist. Twee motieven bepaalden zijn gedachtegoed: 
vrijheid en vrede. Helaas heeft de wereld in 500 jaar niets geleerd 
van de geschiedenis. Dagelijks zien wij de gruwelijke gevolgen van 
een despoot die jarenlang wind zaaide en nu bezig is storm te 
oogsten. 

Communicatietijdperk
Na de prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne en 
moderne tijd zijn wij nu beland in het communicatietijdperk. 

Communicatie is misschien wel een van de moeilijkste dingen in 
de wereld. Het uitwisselen van signalen en boodschappen gaat 
steeds sneller. Dit is soms bedreigend, maar het biedt ook 
 voordelen. Met beeldvergaderingen hoeft het bestuur de 
 vergaderingen niet meermalen uit te stellen totdat 
 iedereen weer aanwezig is in Frankrijk. Het bestuur wil 
ook gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen 
om meer publiciteit voor de club te genereren. 
 Hopelijk worden er met een gerenoveerde website 
nieuwe leden geworven. Hiervoor zijn frisse ontwerpen, 
ideeën en vaardigheden, lees: zaadjes, nodig. 

Wie helpt het huidige bestuur zaaien opdat
volgende besturen kunnen maaien? 

Ten slotte: onlangs bereikten ons twee droevige 
 berichten over het overlijden van Maria Voets en 
 Harry Ariesen. Maria was als kunstenaar bekend 
 binnen de NVLR en Harry was voorzitter van oktober 
2016 tot april 2018. Namens de leden heeft het 
 bestuur hun medeleven overgebracht bij het dragen 
van dit verlies. n

Jan Jaap ten Hoor,
Voorzitter NVLR

Soms liggen de onderwerpen voor het oprapen, soms 
moet je er even op knagen. 

In de natuur en in ons eigen leven is onze focus op bloei 
zo groot, dat we soms vergeten dat er daarna nog een 
wezenlijk essentieel stadium volgt: de oogst. De herfst is 
een periode waarin de meeste producten geoogst worden, 
al is dit tegenwoordig met allerlei kunstgrepen niet meer 
zo duidelijk als in de tijd dat de natuur het nog alleen voor 
het zeggen had. 

Letterlijk oogst de mens vruchten zoals pompoenen, 
 druiven, olijven, vijgen, appels en peren, maar ook 
 groenten, granen en bonen worden geoogst. Louise en 
Leen hopen op een overvloedige olijfoogst en Sonja geeft 
tips om de geoogste olijven in te maken. 

In overdrachtelijke zin oogst een mens alles wat hij/zij in 
zijn leven zaaide. Hovenier Jan besteedt veel tijd aan zijn 
tuin en dit wordt beloond met prachtige borders en dich
terlijke gedachten. Margo voedt vlinders en krijgt hierdoor 
sprookjesachtige exemplaren te zien. Onze boekrecensent 
Thea oogst boeken uit eigen en andermans boekenkast 
voor boeiende boekrecensies en ruim leesplezier. Misschien 

kunnen we een nieuw soort 
boekenclub starten met alleen 
boeken uit elkaars boeken
kasten of uit de NVLRvoorraad 
bij Greet?

Eén plant, één mens brengt 
vaak wel honderden zaadjes 
voort die anderen dan oogsten 
om weer op te kweken tot 
nieuwe plantjes, die weer 
 opnieuw zaadjes produceren. 
De rijkdom en variatie die 
schuilgaan achter al die veel
vormige zaadjes is groot. In 
een mensenleven gaat dit 
meestal onbewust ook zo!

Je krijgt alles terug wat je erin 
stopte. Hoe? Dat lees je in dit 
nummer.
 
Een gezonde voedingsbodem 
geeft een genereuze oogst! n

VAN DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE
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Voor het 
oprapen

COVERFOTO 
Oogsten
Na de workshop olijfbomensnoeien 
in maart werd het idee geboren om 
de beperkte opbrengsten van leden, 
die ook enkele olijfbomen bezitten, 
samen te voegen. De start met veel 
bloesems aan de olijfbomen leek in 
2022 veelbelovend. Hitte en droogte 
leidden uiteindelijk tot een aanzien
lijk kleinere oogst dan verwacht, ook 
bij onze leden. Maar, ooit laten wij 
onze ‘eigen’ NVLRolijfolie persen!
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UIT DE 
BESTUURSKAMER | 
FRED KOK, SECRETARIS
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Op 29 juli 2022 kwam het bestuur 
van de NVLR bijeen ten huize van 

de secretaris te La Livinière.

Hoewel de komende jaarvergadering in 
oktober gaat plaatsvinden en dit ver 
weg lijkt, worden er acties uitgezet om 
het jaarverslag samen te stellen en 
 tijdig bij alle leden via mail terecht te 
laten komen. Naar een geschikte locatie 
voor de Algemene Ledenvergadering 
wordt gezocht. Het aandachtspunt van 
de vorige vergadering ‘akoestiek’ wordt 
hierbij zeker meegenomen.

Vrijwilligerslunch
Ook dit seizoen hebben vrijwilligers 
zich in diverse commissies ingezet.  
Als dank wordt aan de organisatoren 
van de NVLRactiviteiten en de redac
ties, een vrijwilligerslunch aangeboden. 
Voor de schrijvers in NieuwsNed wordt 
naar een passende invulling voor het 
uiten van ons aller waardering gezocht.

Opvolging
Verder is er gesproken over het rooster 
van aftreden. Louk Wendels is niet 
 verkiesbaar. Hij heeft zijn steun en 
 blijvende betrokkenheid toegezegd. 
Nelleke Streefkerk hoopt dat iemand 
het penningmeesterschap van haar wil 
overnemen na haar zittingstermijn 
(d.w.z. in 2023).

Per januari 2023 zal de reiskostenver
goeding naar € 0,23 worden verhoogd 
en deze houdt daarmee gelijke tred 
met de regels van de belastingdienst 
in Nederland.

We houden u op de hoogte van komen
de vergaderpunten en activiteiten. n

ACTIVITEITENCOMMISSIE

September
Do  22 sept.  Lezing Buschauffeur in de lucht: John Caous in Bram
Vr  23 sept.  Manifacture Nationale de la Savonneriein Lodève 
Di  27 sept.   Bijpraatlunch in Aigne
Wo  28 sept.  Tweede NVLR golftoernooi in LamaloulesBains
Wo  28 sept.  Wandeling in PouzolsMinervois

Oktober
Zo  02 okt. Lezing L’Ecole Paris (Chagall, Modigliani en Soutine) 
  in Bram
Vr  07 okt.  Cultuurclub: Musée d’art moderne in Céret
Wo  12 okt.  Bijpraatlunch in Gabian
Wo 12 okt. Pétanque 
Vr 15 okt. Algemene ledenvergadering (locatie volgt)
Di  18 okt. Zeilen op het Étang de Bages, bij Narbonne
Vr 21 okt. Vrijwilligerslunch in Restaurant la Tour in Montady
Di  25 okt.  Bijpraatlunch in Aigne
Wo 26 okt. Wandeling (locatie volgt)
Do  27 okt. Boekpresentatie Leonard van Velhoven in Bram
Vr 28 okt.  Dorpswandeling in/rond Nissan lez Ensérune

November
Wo  02 nov. Boekpresentatie Leonard van Velhoven in Gabian
Wo  09 nov.  Bijpraatlunch in Gabian
Di   22 nov.  Bijpraatlunch in Aigne
Wo 30 nov. Wandeling (locatie volgt)

December
Vr 02 dec.  Cultuurclub: NarboVia museum in Narbonne
Ma  05 dec. Sinterklaasfeest (locatie volgt)
Wo  14 dec.  Bijpraatlunch in Gabian
Zo 18 dec. Kerstborrel (locatie volgt)
Di   27 dec.  Bijpraatlunch in Aigne
Wo 28 dec. Wandeling (locatie volgt)

NB: Aan deze kalender kunnen nieuwe activiteiten en data 
worden toegevoegd. Nadere details worden bekend gemaakt 
via de maandelijkse NieuwsBrief.

Activiteitenkalender NVLR
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Zaaien in Hérault 
Eerst de grond bewerken, daarna kun je oogsten.
Alles wat je aandacht geeft groeit.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE | ILONA VERVLOET

Net als in de natuur is deze wetmatigheid 
vergelijkbaar met de ontwikkeling van 

de activiteiten in de Hérault. Je moet eerst 
ideeën verzamelen voordat je iets kunt 
 realiseren. 
Sinds 14 jaar verblijven Freek Donders en 
ik in het pittoreske dorpje Fos (34). 
Eerst alleen in de vakantieperiodes. Sinds 
kort vaker en langer, waardoor we onze 
 eigen streek nu in een (hernieuwde) ont
dekkingstocht beleven. 
Door onze vluchtige NVLR-deelname plukten 
we tot voor kort alleen de rijpe vruchten 
van andermans inspanningen, zoals een 
enkele bijpraatlunch, of een sporadische 
wandeling. Áls we er al waren... 
Nu wij hier steeds langer zijn, kwam vanuit 
de Activiteitencommissie de vraag om de 
activiteiten in de Hérault te gaan coördine
ren. Een leuke vraag, waardoor wij gaande-
weg steeds meer leden leerden kennen. 
Mijn oor te luisteren leggen, had tot gevolg 
dat altijd weer nieuwe invalshoeken helder 
werden. Allerlei suggesties werden gedaan, 
een netwerk van contacten werd gedeeld 
en er bleek een behoefte te bestaan om in 
déze regio meer te kunnen deelnemen 
aan NVLRactiviteiten. 

Initiatieven volgden elkaar
in rap tempo op

Al snel ontstond samen met Hans van der 
Bij en Robert van der Weerd een kleine 

denktank om de krachten te bundelen. Los 
van de al bestaande activiteiten groeide 
de diversiteit qua aanbod in de Hérault. 
Een kleine greep: lezingen van Adrien Vos 
over Vincent van Gogh kwamen nu ook naar 
de Hérault, het eerste NVLRgolftoernooi in 
LamaloulesBains, het leren snoeien van 
olijfbomen in Quarante en later het oogsten 
en persen van eigen olijven, het zeilen op 
het Étang de Thau, of het bezoek aan de 
Vlindertuin (Jardin Garrigue et Papillons) in 
Gabian.

Enthousiasme roept enthousiasme 
op; er zit dus nog meer in onze 
Hérault-pijplijn!

Vast een voorproefje: bezoek aan de 
 Manufacture Nationale de la Savonnerie 
in Lodève, zeilen in het Bassin de Bages 
(natuurgebied bij Narbonne), tweede 
 golftoernooi, bezoek aan de Lérab Ling 
Tempel in Lodève, dorpswandeling bij/in 
Nissan lez Ensérune, lezing van Leonard 
van Veldhoven over zijn nieuwe boek Doos 
vol heugenis, bezoek aan de fresco’s van 
 Nicolaï Greschny.
Daarnaast gaan we ook een mogelijke 
kruisbestuiving onderzoeken met Neder
landse (toekomstige) leden richting het 
oosten van de Occitanie (o.a. de Gard). n

Het belooft een voedzame 
oogst te worden!

Oogst in La Crau, met Montmajour op de achtergrond, Vincent van Gogh

Een impressie van NVLR-activiteiten 
deze zomer: 

we hebben niet stilgezeten!
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OLIJVEN OOGSTEN DOE JE ZO | 
LOUISE EN LEEN MEESTERS

Het snoei-, bloei- en groeiproces zit erop, het lange wachten 
wordt na een hete zomer vanaf half oktober beloond. De 
 eerste olijven zijn klaar voor de pluk en dat betekent dat er 
werk aan de winkel is. Olijven plukken is een arbeidsintensief 
werkje. Er komt zorg, kennis en aandacht bij kijken.
 

Eeuwen oud 
en nog steeds 
fascinerend
Graag geven wij een inkijkje in hoe wij vorig jaar onze grootste 

oogst binnenhaalden na de aanplant in 2015. Na 2 jaar 
 droegen de jonge boompjes ook al wel wat vrucht, maar niet 
meer dan voor eigen  inmaak.  
De eerste oogst is afhankelijk van het ras 
olijven dat je hebt.

Traditionele manier 
van oogsten
Om te beginnen worden eerst grote fijn
mazige netten rond de stam onder de 
boom gelegd. Omdat de olijven stevig met 
een steeltje aan de tak hangen, moeten 
deze eruit geschud, geharkt of geplukt 
worden. Wij geven de voorkeur aan rubber 
tuinhandschoenen waarmee wij met onze 
eigen handen de olijven uit de boom 
 harken. Het gaat dus volledig handmatig. 
Er zijn speciale plastic harkjes, maar die 
 raken snel verstrikt in de takken, met de 
hand gaat het sneller. De olijven vallen op 
de netten; wel goed opletten dat je tijdens 
het plukken niet op de olijven trapt die je 
net zelf plukte. 

dan al grotendeels gekleurd. Laat je ze hangen dan worden ze 
zwart. Olijven zijn, zo van de boom, heel bitter en niet lekker.  
De olijven kunnen om in te maken direct geweekt worden in een 
oplossing van  water, zout en azijn om van de bittere smaak af te 
komen. Er zijn vele verschillende ‘olijf-inmaak-tradities’. Olijven 
worden van groen/zwart; zwarte hebben iets meer olie per olijf, 
maar in verband met de laatste aanval van de  mouches wordt 
door France Olive aangeraden om iets eerder te oogsten en 
 hiermee tevens de laatste bespuiting te voorkomen.

Plukken, wassen, blazen
Met de hand plukken betekent dat je de olijven niet beschadigt. 
Dit is essentieel voor de kwaliteit. 
Afgelopen jaar kostte het oogsten van onze olijfgaard ons met 
4 mensen 4 werkdagen van 4-5 uur. De eerste open alimentaire 
kratten met vruchten bewaren we koel en donker in de cave.  
Als de olijven te lang staan, verdampt er veel vocht en bovendien 
oxideren ze snel. Daarom is een zekere haast geboden, want dit 
gaat ten koste van de smaak, kwaliteit en gewicht. Het is dus zaak 
om zo snel mogelijk naar de oliemolen te gaan. In ons geval dus 
maximaal 1 week, voor kleine hoeveelheden 12 dagen.

Weging en wassen
Aangekomen bij de commerciële oliemolen 
in Puisserguier wordt de oogst gewogen. 
In ons geval was dit vorig jaar 635 kg tarra. 
Vanaf 250 kg gaat de pers apart voor ons 
draaien. Dus mensen met 3 of 4, misschien 
10 bomen brengen vaak samen hun oogst 
weg. Iedere hoeveelheid wordt afzonderlijk 
gewogen en de olie wordt verdeeld op 
 basis van dit gewicht. Dit is grofweg 1-10, 
ofwel 10 kg olijven levert gemiddeld 1 liter 
maagdelijke olie op. De opbrengst is af
hankelijk van het irrigatieprogramma dat 
de producteur heeft toegepast gedurende 
de maanden maart tot oktober. Irrigatie 
 levert 3050% meer oogst op. 

Een volwassen boom heeft ongeveer 
350 liter water per week nodig. Wij kregen 
van 600 kg ongeveer 65 liter olie. Mocht de 
opbrengst dit jaar te groot zijn voor eigen 
gebruik, dan zou verkoop eventueel tot de 
mogelijkheden behoren. Wij zeggen altijd: 
‘De natuur regeert’. Zo was bijvoorbeeld onze oogst in 2019 
294 kg. In 2020 was dit door de vorst tijdens de bloei slechts 
106 kg. In 2021 hadden wij netto 568 kg.

Na het wegen worden de olijven schoon geblazen en gewassen. 
Het mooie van het wassen met water is dat dit niet mengt met 
olie en dus weer wegspoelt. 

Olie-extractie
Mensen die geïnteresseerd zijn in de techniek van het persen 
 kunnen bij de coöperatie Oulibo in BizeMinervois ’s zomers  uitleg 
krijgen: een rondleiding, een film en proeven van de olie van 
 verschillende rassen en ingemaakte olijven van vele rassen 
en smaken. Ook onze kleine oliemolen in Puisserguier heeft de 
 mogelijkheid voor een voorlichting. 
Ook is er een coöperatie in Clermont-Hérault. De molens van 

Smaak en geur van de aarde
Als je met de hand plukt zie je ook welke 
olijven niet aangetast zijn door vliegjes die er 
gaatjes in boren. Voor olie mag het percen
tage aangetaste olijven niet boven de 10% 
uitkomen. Wanneer u groene ‘Lucques’ heeft 
om in te maken dan mag slechts 2% aan
getast zijn en uiterlijk voor 20 september 
ingeleverd zijn bij Oulibo in Bize Minervois. 
Het wil dan ook weleens helpen om de 
olijfboom heel voorzichtig heen en weer te 

 ClermontHérault en BizeMinervois heb
ben de afgelopen jaren prijzen gewonnen 
met wedstrijden en keuringen van olie.

Kwaliteitsklassen 
France Olive, Franse Interprofessionele 
Vereniging van de Olijven, opgericht in 
1999, verenigt alle actoren van de sector. 
Voor ons is het leerzaam wat zij publiceren 
over de technische ontwikkelingen, com
municatie en promotie van de sector. 
France Olive vormt het hart van het Franse 

olijvennetwerk. Wij gebruiken alleen middelen die zijn goedgekeurd 
voor BIO, dus geen chemicaliën en geen kunstmest, maar natuur
lijke mest. Wij bestrijden de mouches met Baraka. Dit is witte klei-
poeder dat opgelost in water over de bomen en olijven gespoten 
wordt als een zeer fijne nevel. De olijven worden mat-wit en zijn 
voor de mouches slecht herkenbaar. 

Ons irrigatiesysteem is aangesloten op onze eigen waterbron. 
 Eigenlijk zouden wij dus het kwaliteitslabel BIO moeten kunnen 
voeren, maar zo eenvoudig is dit niet. Om in le guide CIVAM BIO 
de l’Hérault te komen, is veel tijd, geld en energie nodig. Wij weten 
ook zo wel dat we 100% zuivere Bioolie produceren.

Wellicht is het voor de activiteitencommisie een aardig idee om bij 
l’Oulibo een rondleiding met proeverij te organiseren. Wij komen 
graag voor de uitleg in het Nederlands.  n

schudden, de heel rijpe vruchten vallen 
dan vanzelf uit de boom. Dit gebeurt ook 
wel mechanisch op grote percelen, maar is 
niet goed voor de bomen.
Olijven nemen onmiddellijk de geur en 
smaak van hun omgeving, de aarde, aan. 
Daarom is het belangrijk dat de voor de 
oogst op de grond gevallen olijven niet op
geraapt worden en meegaan in de oogst.
Het is een arbeidsintensief, maar ook leuk 
werkje, waar menig familielid of logé graag 
voor overkomt. Vele handen maken licht 
werk.

Groene of zwarte olijven
Onze olijven worden na 20 oktober en 
 uiterlijk begin november geoogst. Ze zijn 

Het is een arbeidsintensief,
maar ook leuk werkje, 
waar menig familielid of logé 
graag voor overkomt.

Met de hand plukken betekent 
dat je de olijven niet beschadigt. 
Dit is essentieel voor de kwaliteit.
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Serge Mintjes is de agent voor de Hérault (34), 
Aude (11) en Sud-Aveyron (12).

              (+33) 06.50.87.63.38

 e-mail: serge@agencedisc.fr

www.disc.immo

Serge Mintjes is sinds een aantal jaren (zelfstandig) agent voor DISC 
Immobilier in de regio.
Bijna 25 jaar woonachhg in Zuid-Frankrijk, 4-talig (Nederlands, 
Engels, Frans en Duits) en veel ervaring met aan- en verkoop van 
huizen.
Serge kent de omgeving erg goed en is flexibel, beschikbaar en Serge kent de omgeving erg goed en is flexibel, beschikbaar en 
begeleidt het hele verkoopproces  (papierwerk, notaris) met als 
resultaat tevreden klanten.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een persoonlijke 
ontmoehng. 
À bientôt.

FRANS-NEDERLANDSE BOEKRECENSIE | THEA VAN DER GRIFT

Daar stond ik voor mijn boekenkast, turend naar 
de boeken die ik verzamelde, kocht of kreeg. 
Ze vormen een deel van mijn leven, vertellen 
de avonturen die ik beleefd heb in hun verhaal, 
de meningen die gevormd zijn, waardoor ik mijn 
mening af en toe moest bijstellen en zo geworden 
ben tot wie ik nu ben. Ik heb een greep gedaan 
 uiteraard in de afdeling Frans vertaalde literatuur. 
Het wordt: Mijn ontsnapping (Histoire d’une 
 evasion) van Benoîte Groult.

Het boek is een persoonlijk verslag van een vrouw, die zich 
 afzet tegen een maatschappij. Deze is nog ingericht op een 

man, die de kost verdient, de vrouw krijgt kinderen en zorgt voor 
de huiselijkheid en reinheid in huis.
Dan komen de vraagtekens: jongetjes krijgen een andere opvoeding, 
ander speelgoed, worden opgevoed voor een maatschappelijke 
functie. Meisjes hebben een andere functie, vooral eerst een man 
aan de haak slaan, die hun een goed verantwoord keurig leven 
mogelijk maakt.

Dit heeft Benoîte ook gedaan. Na drie huwelijken en drie dochters, 
die geboren worden in twee relaties, heeft zij zich gebogen over 
de rol van de vrouw. Tussen haar geboorte in 1920 in Parijs en 
overlijden in 2017 in Hyères aan de Middellandse Zee heeft zich 
een wereld van veranderingen voorgedaan.
Door haar essays, haar romans, haar boeken, waarin zij uitlegt 
welke veranderingen zijn ontstaan in de verhouding tussen 
 mannen en vrouwen, is ze nog steeds actueel. 

De ontsnapping, een autobiografisch verhaal
In duidelijke taal wordt verslag gedaan hoe ongelijkheid tussen
de seksen ontstaan is en wordt uitgelegd dat dit niet automatisch 
moet worden aangenomen. Moeilijke woorden, die verhullend 
omschreven werden, worden gewoon borsten, billen en buiken. 
Noem alles bij de naam.
De periode later als grootmoeder, die op haar kleindochters moet 
passen. De kleinkinderen hebben heel andere spelletjes, oprui

men is er niet bij. Ze heeft geen grip op de 
spelletjes. En dat zal ieder erkennen: een 
andere generatie heeft een eigen wereld, 
de kleinkinderen van Benoîte waren niet 
uitgegroeid tot  geëmancipeerde meisjes. 
Ze leven er  middenin en zien het verschil 
niet. 
Haar dochter is oververmoeid, heeft veel 
taken: opvoeden, sporten, werken, con
tacten, partner en dan ook nog uiterlijk 
aantrekkelijk zijn.

Uiterlijk moet passen 
bij het innerlijk
Zo is Benoîte pas echt goed doorgebroken 
met haar boek Zout op mijn huid, terwijl ze 

68 jaar was. En daar pasten volgens haar geen hangrimpeltjes 
rondom haar mond bij. Botox dus.

Het teruglezen van een boek heeft voor- en nadelen. Eerst de 
 nadelen: veel van de namen van acteurs, musici, ministers, orga
nisaties zijn voor de huidige lezers onbekend. Het voordeel is wel, 
dat namen als Simone de Beauvoir en Sartre worden herkend. 
Het is fascinerend op te merken, dat belangrijke mensen zo snel 
vergeten zijn.
 
Over het algemeen zijn oudere boeken moeilijker te lezen, omdat 
zij nogal breedsprakig zijn. Dat probleem heeft Mijn Ontsnapping 
niet, de stijl is scherpzinnig, humoristisch en compact. 
Het is ook geen doorlopend verhaal. Het is gewoon het levens
verhaal van de schrijfster in aparte hoofdstukken gevat. Het wordt 
onderbroken door dialogen met een persoon, die naar de achter
gronden vraagt, doorvraagt en dat maakt het boeiend.
 
#MeToo
Wat zou ze gedaan hebben met het grensoverschrijdend gedrag, 
het probleem dat nu de maatschappij beroert? Ik denk, dat ze een 
boek zou schrijven over de machtsverhoudingen en de veiligheid 
voor ieder daarin. En dat er voor veel mannen en vrouwen nog 
een cultuurverandering nodig is. Maar Benoîte Groult is rustig 
overleden in haar slaap. De rest is aan ons.  n
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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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Literaire oogst 
uit de boekenkast
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POËZIE | HOVENIER JAN

FO
TO

:

MISOOGST | TOINE CORVERS

Ook in 2019 was de zomer in ZuidFrankrijk droog en heet, er 
was al maanden geen druppel regen meer gevallen. Dagelijks 

werd gewaarschuwd om vooral geen vuur te maken, maar de 
 Canadairs vlogen af en aan vanaf het Étang de Thau om brand
haarden te blussen. Zo ook zondag 8 september: een stralend 
blauwe hemel en een flinke Tramontane (tot 50 km/u, 35°C). “De 
dagelijkse brand is vandaag in Villeveyrac”, zeiden we nog tegen 
elkaar, maar toen rookwolken laag overkwamen, veranderde onze 
stemming. In de garrigue had iemand, zo bleek later, voor een 
 brasucade een vuur op de grond gemaakt, dat zich oncontroleer
baar een weg baande naar Loupian en onze olijfgaard. Het vuur 
sloeg over de A9 heen en kon pas ter hoogte van Bouzigues 
 worden  gestopt, vlak bij het AVIAbenzinestation, beschermd door 
een muur van schuim.

Lijdende bomen
We vreesden het ergste voor onze olijfgaard, waar we pas daags 
daarna naartoe konden. Het zag er dramatisch uit, met name de 
bomen aan de randen hadden zeer geleden, daar de aangrenzende 
terreinen braak lagen met veel houtopslag. Gelukkig dat we in de 
olijfgaard geen onderbegroeiing hadden, zodat het vuur stopte 
aan de rand van ons terrein en de bomen verder van de randen 
wonderwel de brand hadden overleefd. Van de 380 bomen waren 
er 30 volledig verkoold, 100 bomen waren 
verschroeid. Het vooruitzicht van een goede 
oogst (45 ton olijven) was in een klap 
 foetsie, temeer daar er veel olijven waren 
die eenzijdig bruin geschroeid waren en 
dus onbruikbaar.
Een klein aantal bomen zonder brand schade, 
hebben we nog op de gebruikelijke manier 
geoogst met peigne/peigne vibreur électrique 
en netten onder de bomen. Zeer bewer
kelijk, omdat van sommige bomen maar 
enkele takken geoogst konden worden.

Natuur regeert
De mens wikt en doet domme dingen en 
de natuur beschikt. Het herstelproces gaat 
gestaag voort. De herfstregens brachten 
het broodnodige water voor herstel, maar pas in de lente kregen 
we een beter zicht op de gevolgen. Verschroeide bomen maakten 
nieuwe takken op diverse hoogten, maar in een eerste snoeironde 
moest al het dorre hout verwijderd worden. Een heidens karwei! 
Andere bomen liepen alleen uit vanuit het wortelstelsel, soms met 
tientallen scheuten. Ook was er een aantal olijfbomen waarvan na 
enige tijd de bast losliet, en die we daarom alsnog aan de grond 
moesten afzagen.

Corona-gekte
Op donderdag 12 maart 2020 landden we op de luchthaven van 
Agde/Béziers voor 4 weken snoeien, maar het was ook precies de 

Oogsten: 
Deus sive natura

Zaaien en oogsten. 
Mogelijkheden en de realisatie daarvan. 

De eerste stap en de volgende stap. 
De gevolgen van wat je doet.

De tijd geeft ook betekenis aan het woord oogst.
De onrechtvaardige verkrachting van Oekraïne ontneemt iets 

goeds aan de oogst aldaar. 
Producten kunnen niet geoogst worden of de oogst kan 

niet vervoerd worden of de oogst wordt gestolen. 
En de wereld heeft honger. De armsten.

Verhalen lezen en met elkaar bespreken is ook oogsten. 
Het genieten van teksten die een schrijvende creatieveling 

beschikbaar heeft gesteld.

Terugkijken en genieten is ook oogsten. 
Op oudere leeftijd is er veel om op terug te kijken. 

Oogsten is in die zin een prachtige bezigheid waarbij opgemerkt 
wordt dat er ook wel eens een misoogst is geweest. 

Wat vaker dan wij meenden te herinneren. 
Het leverde niet op wat bedoeld was. 

Van die misoogsten heb ik veel geleerd. 
Andere handelingen, andere doelen, een andere houding aannemen. 

Vernieuwing dankzij die misoogsten.

Pak een van jouw fotoalbums en blader erdoorheen: 
schitterende oogsten die je helemaal vergeten was.

Op een windstille dag naar de vijver lopen, 
een steen pakken en in het water gooien. 

Uitgolvende rimpelingen. Oogsten aan het einde.

Het oogsten is altijd de laatste stap, de stap 
waarmee wij ons leven steeds weer richting hebben gegeven.

Onvoorzien, verrassend, ontroerend.

Een echte hovenier is de natuur: 
groeien, bloeien en oogsten. 

SPINOZA : DEUS SIVE NATURA
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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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Olijfoogst ging in vlammen op
dag dat het Coviddrama uitbrak en maandag 16 maart 12.00 uur 
ging Frankrijk in confinement! We zijn uiteindelijk tot 8 april gebleven. 
Met een voor onszelf uitgeschreven verklaring reden we dagelijks 
in onze Franse Kangoo naar onze olijfgaard. Onze retourvlucht was 
geannuleerd, dus zijn wij teruggereden naar Nederland in onze 
Kangoo, zonder controle overigens op Frans territoir. Een uiterst 
gedenkwaardige rit over bijna lege snelwegen, door een lege 
Fourvièretunnel en een lege Champagnestreek, een half uur lang 
geen enkele andere auto gezien! 

Drie jaar na de brand
Nog altijd zijn wij bezig de bomen in model te brengen. Door de 
Coronamaatregelen hebben we slechts zo nu en dan iets kunnen 
doen, want snoeien doe je niet midzomer. Zo moest het aantal 
gronduitlopers in 34 stappen teruggebracht worden van veel 
naar uiteindelijk één: de nieuwe boom! Bomen die aan de vuur
kant nauwelijks meer takken hadden, maar aan de andere kant 
nog wel, moesten weer een evenwichtige kroon krijgen; eigenlijk 
moest je van boom tot boom beslissen wat je ermee moest.

Het goede nieuws 
De klus is nu bijna geklaard en we hopen dit jaar weer volop te 
kunnen oogsten!  n

Het vooruitzicht van een goede oogst (4-5 ton olijven) 
was in een klap foetsie. 
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Je hoort de bladeren 
bijna ritselen

Iedereen weet dat de Japanse houtsneden van grote invloed 
zijn geweest op het werk van Van Gogh. Hij wilde zelfs een 

Japanse monnik worden en voor dat doel heeft hij op een 
 gegeven moment zijn hoofd kaalgeschoren. In zijn schilderijen 
over kersenbloesems is deze invloed van houtsneden erg sterk 
te zien. Soms is er zelfs sprake van een kopie, met dien verstande 
dat Van Gogh er een olieverfschilderij van maakte. In zijn 
 kersenbloesems zien we niet zozeer een zinderende achtergrond 
die uit allemaal zacht gekleurde streepjes is opgebouwd, maar 
we zien die techniek in Vincents schilderijen over de olijvenoogst. 
Hij maakte er vele in allerlei verschillende kleurstellingen: 
blauwachtige, maar ook de groen/gele en de roze schilderijen.

Deze streepjes maken de afgebeelde vormen ritmisch en be
weeglijk. Alsof je het voelt waaien en de bladeren hoort ritselen. 
Je volgt ze als het ware, terwijl de vlakjes in een impressionis
tisch schilderij op hun plaats blijven zinderen. Expressief, zo 
komt Van Gogh om die reden ook over, ja meer impressionis
tisch. Die streepjes geven de vormen meer kracht.

Als we even vergeten dat we met olieverf te maken hebben dan 
doet deze vorm van het opvullen van vlakken mij persoonlijk 
sterk denken aan linosneden, in plaats van aan houtsneden. 
Als je te veel van een linoleumvlakje weghaalt, om een leeg 
stukje te behouden, dat later wit blijft, dan blijft het niet leeg 
bij het drukken. Daarvoor is lino te soepel. Misschien gebruik
ten de Japanners een net zo zachte houtsoort? Dan is er niets 
gelogen of verzwegen. Vanwege die soepelheid moet er af en 
toe een vlakje of streepje bovenkomen. Ook in de lucht of op 
een gezicht. Vanwege het gutsen worden het bijna automatisch 
streepjes. Het is dus logisch dat daar rekening mee wordt 
 gehouden bij een houtsnede in verband met de expressie.

Deze houtsneden zijn heel bijzonder, maar Van Goghs werken 
met al zijn kleurige oogsten doen toch vrolijker aan.  n

MAAK KENNIS MET… | REDACTIE

Angela houdt van kort, krachtig maar wel met een metaforische 
betekenis; bij ons, wij voor iedereen, ons gezin. Het woord 
voelt warm aan, het voelt als thuiskomen: deze associatie 
vinden zij belangrijk. ‘WIJ’ nodigen iedereen uit bij ‘ONS’ 
 vakantie te komen vieren en tot rust te komen. ‘WIJ’ staat 
voor gastvrijheid en ‘ONS’ huis is jullie huis.

Kay en Angela Steuns zijn sinds 15 maart komen wonen in Agel. 
Beiden zijn zij geboren en getogen in Sittard. De familiewortels 

zijn er diep, al hun vrienden en familie komen uit Limburg. Hun 
kinderen Daan (5) en Pippa (1) zijn geboren in het smalste stukje 
van Nederland.
 
Al jaren wisten beide avonturiers dat zij een leven in het buitenland 
wilden opbouwen in een regio die qua afstand met de auto vanuit 
Nederland goed te bereiken is. Autorijden deed Kay toch al veel. 
Zijn gezin woonde in Limburg en hij werkte op het Ministerie van 
Defensie in Den Haag. Ook werkte hij in Stroe. Hij was wat militairen 
noemen een zogeheten ‘binnenslaper’, in de kazerne. Na een 
 wisselende carrière binnen Defensie heeft hij zijn laatste jaren op 
de kazerne in Oirschot doorgebracht.
Angela was styliste en eigenaresse van een kledingboetiek. 

Droom nummer 2
Naast hun werk verbouwden zij een oude boerderij in Dieteren, 
een dorpje in de gemeente Susteren. Toen deze droom nummer 1 
klaar was, was het tijd om verder te dromen. Zij wilden altijd al 
een buitengewoon leven voor zichzelf creëren, hun ervaring en 
kennis bundelen en een eigen bedrijf opzetten. Een zeer promi
nente factor daarbij is om op een gezonde manier brood op de 
plank te krijgen. Hard werken in een gezonde omgeving met oogst 
van eigen bodem.

Twee jaar geleden zijn zij hun zoektocht online gestart. Het huis in 
Agel was het zesde huis dat zij bezochten; hop kinderen in de auto 
en daar gingen ze weer voor een weekend op en neer. De zoek
tocht was soms teleurstellend. Na het bezoek aan het vijfde huis 
was de deceptie groot en het vertrouwen dat hun plannen ooit 
zouden slagen, ebde weg. Oké, nog één poging: Violà ! Cou de 

Kay en Angela kozen voor rust en vrede in 
deze overprikkelde  wereld en turbulente 
tijden. Bij hen kunnen gasten gewoon al
leen zijn. Ontsnappen aan de drukte van 
het dagelijkse leven en al het moois van 
hier absorberen.

Ruimte voor feesten en partijen
Het huis is omringd met 5000 m2 tuin en 
terrassenheuvels. De buitenruimte is dus 
bijzonder geschikt voor evenementen.
Binnen het bedrijf willen zij zich naast de 
vier gites ook richten op andere activiteiten 
zoals workshops, concerten en ontvangsten. 
Zo was er op het landgoed op 21 augustus 
al een workshop van de Wim Hofmethode. 
Kijk voor een indruk even op zijn website: 
https://www.wimhofmethod.com/activities/
atelierfondamentauxwhmagelleandre 
omeir/41691

Wat denken jullie dat de NVLR  
voor jullie kan betekenen?
Angela is als onderneemster gewend aan het onderhouden
van contacten en zij gelooft sterk in saamhorigheid. Elkaar op 
de hoogte houden, adviseren, vergezellen en ondersteunen: 
de krachten bundelen. 

Laten wij, leden van NVLR, elkaar treffen op het terras van NOUS, 
iedereen is van harte welkom voor feesten en partijen.  n

NOUS – Petits Lofts, 4 Chemin de Bize, 34210 Agel, Frankrijk
E: info@nous-vous.com  Facebook & Instagram: @nous.lofts
www. nousvous.com

NOUS, dat zijn WIJ

foudre ! Hun tweede droomhuis is een herenhuis waar de familie 
woont met vier boutique lofts die rust, vrede en privacy uitstralen 
in de smaragdgroene heuvels vol amberbomen, zand stenen paden 
en wilde bloemen. Het is fascinerend te wonen in dit pittoreske 
decor van ongerepte natuur.

Minimalistische luxe
Styliste Angela richtte met haar eigentijdse stijl de appartementen 
in. Zij houdt van natuurlijk licht, zachte aardetinten, koos voor 
 gepolijste betonnen vloeren en houten accenten. Hoewel de 
 appartementen qua kleur en stijl vergelijkbaar zijn, heeft ieder 
huisje persoonlijke details, met meubels van het paar, familie
stukken en schatten van hun reizen. 

VAN GOGHS OLIJVENOOGST | 
ANTOINETTE FRELING

_UNCOVER our hidden gems.
4 Chemin de Bize . Agel

info@nous-vous.com
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PUBLICITEIT | HANS VAN DER BIJ

Wie niets 
zaait zal ook 
niets oogsten

Onlangs werd ik weer eens aangespro
ken op het feit dat er in NieuwsNed 

zoveel aandacht is voor Caderonne. Als 
 coördinator van de advertenties moest  
ik even nadenken of er een artikel over 
 Caderonne in het afgelopen NieuwsNed 
nummer stond. ‘Nee’ zei mijn sympathieke 
gesprekspartner, ‘maar in elk nummer 
staat iets over het domein waar leden van 
de NVLR kunnen gaan wonen’. 
Opeens begreep ik wat er werd bedoeld. 
Voor mij is het duidelijk dat het om een 
 betaalde advertentie gaat die Kees en  Renate 
van der Bas al heel wat jaren  plaatsen voor 
hun wooncomplex. De  redactie van het 
magazine staat los van de adverteerders, 
tenzij het redactioneel belangrijk is. 
Kees en Renate betalen hiervoor vanaf 
2017 € 540 per jaar. In totaal staan er 15 
adverteerders in het tijdschrift die samen 
in 2022 onze vereniging sponsoren met 
€ 5200. Dit is een substantiële bijdrage aan 
de productie van het blad. 

Wilt u ook een advertentie plaatsen of een 
adverteerder aanbrengen? Vraag dan 
 bijvoorbeeld bij een grote aankoop de 
 leverancier eens of een advertentie hem/
haar interesseert. Hij/zij zal er geen spijt 
van hebben. Adverteren kan al vanaf € 120 
voor een kleine advertentie ter grootte van 
een visitekaartje. Een hele pagina kost 
€ 540. Alle tarieven staan in de colofon van 
NieuwsNed.  n

Qui est Qui 
vervolg

Vorig jaar oktober zijn Annemarie 
van Bennekom en ik begonnen 

met het opzetten van het Qui est Qui 
ledenboekje. We hadden er voor de 
start een hard hoofd in. Maar als je 
niets probeert lukt niks. Het proces 
heeft drie maanden geduurd en na  
600 emails naar alle leden van de 
 vereniging gestuurd te hebben ligt er 
een fraai A5boekje dat, vanwege de 
privacy, alleen naar de ingeschreven 
 leden per post verstuurd wordt. 

Nu bijna een jaar later komt er een 
 update. Er zijn al enkele leden die in 
eerste instantie twijfelden om opge
nomen te worden maar zich nu toch 
hebben aangemeld. Dus wanneer u 
ook in het gedrukte boekje wilt staan: 
stuur een mailtje met een foto van 
uzelf en/of met uw partner en een 
tekstje van maximaal 60 woorden naar: 
j.vanderbij@orange.fr. Als u er niet 
 helemaal uitkomt, kan ik u helpen met 
het (her)schrijven. Daar heb ik intussen 
ruime ervaring mee.  n

Oogsttijd

Maman kwam aangesneld

Ze was door haar zoon gebeld

Kom we gaan oogsten

Dan kunnen we er straks op proosten!

POËZIE | HÉLÈNE TEMMINCK

TAALKRONKELS | ANDERSKE LUIJK

De vruchten vallen van de bomen. Zaden 
vinden hun weg naar nieuwe vrucht

bare grond om uit te groeien tot een nieuwe 
boom, maar hoeveel zaadjes overleven? 
Het risico dat ze worden platgetrapt, opge
geten of overwoekerd is behoorlijk groot! 
In de taal is ook een fenomeen waarbij we 
zien dat woorden hun sporen achterlaten 
en dat nieuwe woorden moeten rijpen om 
in de taal opgenomen te worden. 

De meest creatieve geesten, de beste zaai
ers van nieuw vocabulaire zijn: Jongeren!

Een heel bekende manier om nieuwe 
woorden te maken is ‘le verlan’, waarbij 
 lettergrepen achterstevoren worden uit
gesproken: le verlan  l’envers. Een paar van 
deze woorden zijn intussen al min of meer 
in de Franse taal ingeburgerd, bijvoorbeeld: 
meuf (femme), tebé (bète), teuf (fête), lourd 
(relou), cimer (merci). 
Er bestaat een tweede soort straattaal: 
 l’argot. Dit is een mengeling van woorden uit 
andere landen, afkortingen en metaforen. 

Dat is even wennen als je net in Frankrijk 
komt wonen en je denkt dat je Frans goed 
is. Het leuke is evenwel dat het voor Fran
sen zelf ook niet altijd gemakkelijk is. Zo 
was de megahit Pookie, (2019) voor veel 
Franse jongeren ook niet direct te begrijpen, 
maar hij danste wel lekker weg! 

Een stukje uit het nummer: 
Ah, depuis longtemps
J’ai vu dans ça, depuis longtemps
Toi t’es bon qu’à planer
Ouais, je sens t’as l’seum, j’ai la boca
Entre nous y’a un fossé
Toi t’es bon qu’à faire la mala

Bébé fait du sale, allô allô allô
Million d’dollars, bébé tu vaux ça
Bébé fait du sale, allô allô allô
Million d’dollars, bébé tu vaux ça

J’suis gang, hors game
Boy ne joue pas, bang bang bang
J’suis gang, hors game
Boy ne joue pas, bang bang bang
Blah blah blah d’la pookie
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side
Blah blah blah d’la pookie
Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Dankzij dit liedje krijgt een hele generatie 
er ineens een nieuwe woordenschat bij. 
Zullen dit dan de woorden zijn die nu 
 gezaaid worden en over een paar jaar 
door iedereen gebruikt worden? Of is het 
onkruid, dat snel uitgeroeid moet worden? 
Wie bepaalt dat eigenlijk? 

Taal beweegt met ons mee en de sprekers 
bepalen gezamenlijk welke woorden er wel 
of niet meer gebruikt worden. Het is niet 

Nieuwe oogst: 
J’suis gang, hors game

een team bij de Academie Française* dat 
bepaalt of woorden bestaansrecht hebben. 
Een woord wordt simpelweg opgenomen 
in het woordenboek als het voor een 
 langere periode in meerdere lagen van de 
samenleving gebruikt wordt.

Het argot uit deze megahit zal dus zeer 
waarschijnlijk niet volgend jaar al in het 
woordenboek staan, maar het blijft een 
verrassing welke woorden er blijven han
gen en welke zich langzaamaan wortelen 
in de Franse taal en zich ontpoppen tot 
een nieuw officieel woord.

Uitleg liedje
Planer = être dans les nuages
T’as le seum = T’as la rage
Faire la mala = Se vanter de ses biens / 
 Faire la fête
Bébé fait du sal = Mon amoureux nous 

 rapporte gros
J’suis gang or game = Je ne suis pas  

n’importe qui
Être gang = Avoir de l’allure
Être or game = Ne pas jouer dans la petite 

cour
Bla-bla-bla d’la pookie = La balance blablate
Pookie = Poucave = Balance
Ferme la porte à la pookie dans l’side =  

Laisse la pookie de côté
Side = Côté / Bord / Le Flanc (anglais)
Ferme la porte à la pookie dans l’sas =  

Bloque le passage à la comère

Maria Candea et Laélia Véron
Docteure en linguistique française,  
maîtresse de conférences à l’université 
 Sorbonne Nouvelle
Docteure en langue et littératures françaises, 
26/09/2019

Explication chanson: Rhaïs Koko

* « La principale fonction de l’Académie sera de 
travailler, avec tout le soin et toute la diligence 
possibles, à donner des règles certaines à notre 
langue et à la rendre pure, éloquente et capable 
de traiter les arts et les sciences. »  n

NVLR 2022

QUI EST QUI

Aya Nakamura met Pookie in actie
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WIJN | REDACTIE NATUUR EN MILIEU | MARGO VOS

Met de Nederlandse druiventeelt gaat het heel goed door de 
warmere klimaatomstandigheden, kennis en nieuwe rassen. 
Wijnbouw in Nederland lijkt misschien nieuw, maar is dit 
 allerminst. In de eerste eeuw van onze jaartelling namen  
de Romeinen de wijnbouw mee. De verspreiding van het 
Christendom zorgde ervoor dat kerken en kloosters kleine 
wijngaarden aanlegden voor hun miswijnen.

De eerst wijngaarden bevinden zich rond Maastricht door de 
erg gunstige hellingen en vruchtbare lössbodem. In de Middel

eeuwen verspreidde de wijnbouw zich net als nu over andere 
 delen van Nederland. Ook toen was er sprake van een relatief 
warm klimaat. De nekslag voor de wijnbouw kwam toen de druif-

luis Phylloxera de wijnbouw teisterde en Napoleon het verbouwen 
van wijn in Nederland verbood. Frankrijk overleefde de catastrofe 
ternauwernood.

Klimaatverandering
De zomer van 1540 was het zinderende slot van een decennium 
dat in Centraal en West-Europa waarschijnlijk het droogste ooit is 
geweest in de periode tussen 1501 en 2015. Na 1540 veranderde 
het klimaat en werd het kouder. De kou kwam uit Rusland via de 
Noordpool onze kant op. Vanaf 1590 kwam Nederland in een 
 zogenaamde Kleine IJstijd. Anno 2020 neemt de temperatuur door 
klimaatverandering opnieuw toe, waarmee ook de Nederlandse 
wijnbouw nieuw leven is ingeblazen. Deze lijkt een beloftevolle 
toekomst tegemoet te gaan, terwijl Zuid-Europese druiventelers al 
voor het derde jaar met grote verliezen kampen door extreme 
droogte. Volgens de onderzoekers is het Middellandse Zeegebied 
vatbaar voor bodemdegradatie en woestijnvorming. Meerdere 
vormen van fysische, chemische en biologische afbraak tasten de 
mediterrane bodem aan.

De meeste vlinders leven van nectar, 
een stroperige substantie die in 

 bloemen zit. Nectar is opgebouwd uit 
glucose, fructose en sacharose en bevat 
bovendien kleine hoeveelheden eiwitten, 
vitamines en zelfs smaakstoffen. De plant 
of bloem scheidt nectar via de zogenaamde 
honingklieren af op een plek die meestal 
lastig bereikbaar is voor vlinders en andere 
nectarliefhebbers. Dat is ook de bedoeling. 
In ruil voor de nectar die de bloem ‘offert’, 
vindt de bestuiving plaats. Immers, stuif
meel wordt van de ene naar de andere 
bloem overgebracht doordat de voort
plantingsorganen van de plant tijdens  
het bezoek in beweging komen.

Biodiversiteit
Natuurlijk weten we allemaal wel dat het zo 
in zijn werk gaat. Bijen, vogels, vleermuizen, 
motjes en veel andere insecten leveren op 
deze manier een bijdrage aan het behouden 
en vergroten van de biodiversiteit. Maar 
vlinders doen dat dus ook en dat is blijkbaar 
niet bij iedereen bekend. Dit realiseerde ik 
mij tijdens de bijpraatlunch in Gabian toen 
iemand mij vertelde vlinders best mooi te 
vinden. Tijdens het genieten van de lekkere 
maaltijd vroeg hij zich wel hardop af of ze 
ook nog een bepaald nut hadden. Het ant
woord is dus overduidelijk: ja.

Dieet van rottende vruchten
In de zomer is er logischerwijs volop nectar 
als brandstof beschikbaar voor de meest 

Zuur bocht
Het oordeel dat Nederlandse wijnen niet te drinken zijn, is hard
nekkig. Bovendien zijn de percelen relatief klein en de arbeids
kosten hoog. Dat betekent dat de flesprijs al snel uitkomt op 10 à 
15 euro. Toch timmert Nederland flink aan de weg als wijnland 
door wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en de 
komst van nieuwe druivenrassen. 
Nederland telt ongeveer 165 commerciële wijngaarden. In totaal 
hebben die meer dan 275 hectare wijnstokken aangeplant. Dit is 
natuurlijk niets in vergelijking met het grootste aaneengesloten 
wijngebied Languedoc met 235.000 hectare, verdeeld over 23 
 verschillende AOCwijngebieden. 

Nieuwe druivenrassen
Met de opkomst van nieuwe, schimmel
resistente druivenrassen, zoals Solaris, 
 Regent en Johanniter, werd wijnbouw 
 ineens wel mogelijk en groeide het aantal 
wijngaarden. Deze nieuwe rassen hebben 
relatief weinig gewasbeschermings
middelen nodig. 

Duurzame teelt en goede smaak
Op internationale keuringen krijgen Neder
landse wijnen vaak hoge cijfers voor kwali
teitsaspecten als kleur, geur, smaak en af
dronk. Dik Beker, woordvoerder van de 
Vereniging van Nederlandse Wijnproducen
ten (VNWP), meldt dat onlangs nog bij een 
beoordeling van wijnen uit de Lage Landen 
in Duitsland de Nederlandse inbreng hoger 
scoorde dan een 7. Naast een uitstekende 
smaak is er ook waardering voor de duur
zame teelt van de wijndruiven. 

Hoge kostprijs
Dure grond, dure arbeid en daarbij de hoge milieueisen van de 
overheid zorgen ervoor dat de kostprijs van Nederlandse wijn 
hoog is. Bij een productie van zo’n 3.500 liter per hectare is, beetje 
afhankelijk van de wijnsoort, 15 euro per fles al snel de basisprijs. 
Het betekent ook dat de Nederlandse wijn daarmee te duur is 
voor grootschalige budgetverkoop via de detailhandel. 

Klein maar fijn en leerzaam
Op jaarbasis bedraagt de oogst ca. 900.000 liter ofwel een miljoen 
flessen. Hier staat tegenover dat Nederland op jaarbasis voor de 
binnenlandse consumptie ongeveer vierhonderd miljoen flessen 
wijn importeert. De Nederlandse wijnproductie is tot op heden met 
verkoop aan huis of rechtstreeks aan de horeca vrijwel volledig 
voor afzet in eigen land, met een goed perspectief op groei zonder 
extra fosfaatproblemen.  n

Bron: https://www.nieuweoogst.nl

uiteenlopende nectar consumerende 
beestjes in de natuur. Het is dan oogsttijd 
voor alles wat nectar eet. Helaas, in de 
herfst zijn de meeste nectargevende plan
ten uitgebloeid. Sommige vlinders stappen 
dan moeiteloos over op een ander dieet, 
dat van overrijpe, rottende vruchten. Niks 
wegdoen hoor, want het fruit moet lekker 
sappig en zacht zijn. Alleen dan kunnen 
vlinders de sappen opdrinken. Ze hebben 
namelijk geen kaken maar een roltong. 
Grappig is om al lezende over vlinders te 
leren dat Fransen het hebben over de 
trompe waarmee vlinders nectar opzuigen. 
Net als olifanten met hun slurf??

Helpende hand
En jazeker, wij kunnen hen best een handje 
helpen. Ze zijn dol op rottende druiven, 
meloenen, vijgen, grapefruits, sinaasappels, 
aardbeien, perziken, nectarines, appels, 
peren en bananen. Hoe rotter, hoe lekker
der. Laat afgevallen fruit gewoon ergens 
liggen in de tuin of maak een fruitschaaltje 
voor hongerige papillons die willen over
leven. Kies bij voorkeur biologisch fruit, 
 zodat ze geen bestrijdingsmiddelen binnen
krijgen. Snijd bijvoorbeeld overrijp fruit in 
plakjes. Hoe kleiner en ondieper het 
schaaltje of bakje, hoe beter. Zet het op 
een lichte plaats en dan afwachten maar 
tot een of meerdere vlinders ervan gaan 
genieten. 
En wat oogst jij als dank voor de moeite? 
Een goed gevoel en wie weet een bont 
herfsttafereeltje met mooie kleuren!  n

Van zuur bocht naar 
pretentieuze beloftes

Hoe rotter, 
hoe lekkerder

Wijngaarden op de zuidoostelijke helling van de Louwberg in het Jekerdal in Maastricht.

FO
TO

: W
IKIPED

IA

Sommige vlinders stappen dan 
moeiteloos over op een dieet van 
overrijpe, rottende vruchten

Roltong wordt in het Frans trompe genoemd, net als de slurf van een olifant.
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59 KAMERS

VERNIEUWDE APPARTEMENTEN

HOTELBAR

1 KM VAN HET STADSCENTRUM

WELLNESS

ZWEMBAD

GRATIS PARKEREN

FIETSVERHUUR

GOLF BINNEN EEN STRAAL VAN 3 KM

SPORT MOGELIJKHEDEN

RESTAURANT

verrassend vanzelfsprekend

TERRAS

www.hotelbarcarola.es | barcarola@valk.com | +34 972 32 69 32
Carrer del pintor Pablo Picasso 1-19 | 17220 | Sant Feliu de Guixols

HOE WIJ TERECHT KWAMEN IN … | HÉLÈNE TEMMINCK

Hoe wij terecht-
kwamen in... 

Pépieux 
Pépieux is een klein dorp in het arrondissement Carcassonne 
met bijna 1000 inwoners, een café, een restaurant en 
een camping.

Henk en ik zaten een aantal jaren in de buurt
commissie van de buurtvereniging in 

 Nederland. Daar werd door één van hen 
 gesproken over de aankoop van een vakan
tiewoning in MiddenFrankrijk. We hadden 
inmiddels al een vakantie doorgebracht in 
MiddenFrankrijk en hadden er wel oren 
naar. Wij troffen een makelaar in de buurt 
van Limoges. Dat was een complete flop. 
We werden naar uitgestorven gehuchten 
gebracht in the middle of nowhere.

Woningbeurs voor 
 vakantiewoningen
Na die zoektocht in MiddenFrankrijk kwam 
ik via een stand op een woningbeurs voor 
vakantiewoningen in Eindhoven in de 
 Languedoc-Roussillon terecht. Een vader 
en zoon uit Oisterwijk hadden een 
bemiddelings bureau voor dit gebied. 
De zoon woonde toen in Montpellier.

Na een aantal telefonische gesprekken reis
den we af naar de Aude en logeerden we in 

Auberge l’Arbousier in Homps. Dat beviel goed. 
Het was in de herfst van 1997. Na de eerste 

zoektocht kwamen we bij het in onze ogen toen 
beste huisje in Saint Juliën de Meulières. Uiteindelijk 

bleek dat een zoon van de eigenaar hierin zelf wilde 
gaan wonen. Ik vond het niet dramatisch, het was ook best 

een beetje ver van de winkels en de dokter en ik miste een tuin.

Tweede zoektocht
De tweede bezichtigingstour pakte beter uit. Het laatste huis van 
het programma van de makelaar was in Pépieux. Het beste, maar 
natuurlijk ook het duurste! Ik was meteen verkocht, de rest hoefde 
voor mij al niet meer. 
Na alle aankoopformaliteiten aangekomen in Pépieux wilden wij 
ons inschrijven bij de gemeente, dat bleek bij La Poste te moeten. 
Het was een bijzondere ervaring. Eerst een klein afstapje naar 
 beneden en daarna werden wij naar een apart kamertje geloodst 
waar wij op de chef moest wachten die van boven kwam. Lange 
tijd was daar geen inschrijving meer geweest. Het stof moest 
overal vanaf geblazen worden.
Onze woning bleek jarenlang te zijn verwaarloosd door de aan 
 lagerwal geraakte bewoners. Geen probleem, ik was content met 
de plek. Even door de ongemakken heen kijken! Er was geen enkel 

slot meer, zelfs niet op de buitendeuren. Dus dat was onze eerste 
actie op de dag dat we erin trokken. 

20 jaar klusvakanties
Zo brak er voor ons een heerlijke periode aan van in alle vakanties 
iets opknappen, afgewisseld met het verkennen van de omgeving. 
Werkelijk bijna alles moest worden opgeknapt of vernieuwd. We 
hebben hier vele uren staan schuren en verven inclusief de plafonds. 
Ook zat ik menig uurtje achter de naaimachine om gordijnen en 
andere aankleding te maken. Natuurlijk wilde ik niet dezelfde 
 gordijnen zoals de doorsnee bewoners hier in hun vertrekken 
hebben hangen. 
Voor de kinderen was het geweldig om hier te spelen en er was 
veel te ontdekken. Wel misten ze hun vriendjes en vriendinnetjes, 
maar samen met de kinderen heb ik ook heel wat ontdekkings
reisjes gemaakt. De jongste zoon ging al snel met jongetjes uit 
de buurt met de crossfiets naar het Lac des Jouarres. Ze sloten 
vriendschap voor het leven.
Met mijn werk kon ik gelukkig een goede regeling treffen om het 
mogelijk te maken hier de vakanties door te brengen. Zodra ik 
 terug was, maakte ik weer extra uren.

Geen lichtvaardige beslissing
Vier jaar geleden (2018) werd dit huis onze permanente stek. Het 
was een lastige keuze voor mij. We hebben kinderen en klein
kinderen waar ik vaak naar verlang en waar ik eerder op de fiets 
even naartoe kon.

We hebben bewust gekozen voor het lidmaatschap van de NVLR, 
vanwege de goede informatie over belangrijke zaken, voor de 
 sociale contacten en de gezellige activiteiten.

Wat ik naast de (klein)kinderen erg mis, is mijn kunstschilderclub 
twee avonden in de week. Wie wil er met mij eens nadenken over 
het opzetten van een schilderclub?  n

Lange tijd was daar geen inschrijving
meer geweest. Het stof moest overal 
vanaf geblazen worden.
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FILM | DANA LINSSEN

JeanLouis Trintignant (19302022) trok 
voor het eerst de aandacht als de terug

getrokken echtgenoot van de sensuele 
 Brigitte Bardot in Et Dieu créa la femme (1956). 
Hij maakte in 1966 furore naast Anouk 
 Aimée in  liefdesdrama Un homme et une 
femme van Claude Lelouch. Hij werd on
sterfelijk door zijn rol als  wankelmoedige 
huurmoordenaar in Bertolluci’s Il confor-
mista (1970) en speelde op tweeëntachtig
jarige leeftijd in Amour (2012) van Michael 
Haneke misschien wel een van de belang
rijkste filmrollen van de contemporaine 
filmgeschiedenis.

‘De beste acteurs ter wereld zijn degenen 
die het meeste voelen en die het minste laten zien.” Dat is een 
 uitspraak van de in juni op 91jarige leeftijd in ZuidFrankrijk over
leden acteur JeanLouis  Trintignant. Hij was al geruime tijd ziek.

Imploderend
Zijn ondoorgrondelijkheid was zijn handelsmerk, daarmee heeft 
hij generaties filmkijkers laten  ervaren wat het betekent om intro
vert te zijn,  destructief. Over personages die zichzelf om uiteen
lopende redenen niet in staat (willen) voelen contact te maken 
met de wereld om hen heen. 

Als zoon van een welgestelde zakenman en politicus overwoog  
hij eerst een carrière als autocoureur, daarna een rechtenstudie, 
voordat hij uiteindelijk naar Parijs vertrok om zich te bekwamen 
als acteur. Hij bereidde zich op elke rol zorgvuldig voor.  Intuïtie 
was er voor hem niet bij. Acteren draait om vakmanschap, hij liet 
niets aan het toeval over.

Gouden Palm en een Oscar 
In de film Amour zorgt George voor zijn stervende demente vrouw. 
Terwijl zij steeds verder wegglijdt, draait de film om de vraag wat 
er van haar, in de ogen van de man met wie zij haar leven deelde, 
overblijft. Liefde? Herinneringen? Wanhoop? Bijna alle acteurs en 

filmmakers zouden het sentiment hebben 
laten doorsijpelen in de kleine handelingen 
die hen nog aan elkaar en het leven vast
klinken. Amour gaat over het innerlijke 
 leven van George en zoveel minder over 
de realistische bovenstroom van verdriet, 
verlies en euthanasie. Elke keer dat de 
 kijker Trintignant zijn ogen ziet neerslaan, 
geeft hij hun een kans om bij hem naar 
binnen te kijken. Recht in zijn ziel. Daar 
 zitten ook emoties die  troebel zijn.

Reservoir van eigen leven
Bijna had Trintignant bedankt voor Amour. 
Hij was in een depressie geraakt nadat zijn 
dochter, actrice Marie Trintignant, in 2003 
was vermoord door haar jaloerse partner. 
Het was niet de eerste keer dat hij, zonder 
daar verder veel over los te laten, putte uit 
zijn eigen leven. 

Later vertelde hij dat ook zijn verdriet om de dood van zijn moeder 
Claire en babydochter Pauline een weg had gevonden in de rol 
van de fascistische Marcello Clerici die een antifascistische hoog
leraar moet vermoorden in Il conformista. Het geeft de rol van een 
man, voor wie een gruweldaad misschien wel de beste manier is 
om zich onzichtbaar te voelen, een onheilspellende ondertoon.

Spiegel van het leven
Zijn laatste rol van betekenis was in Les plus belles années d’une vie 
in 2019, de derde keer dat hij onder regie van Claude Lelouch de 
rol van zijn naamgenoot JeanLouis speelde. In het met twee 
 Oscars bekroonde Un homme et une femme leert de net weduw
naar geworden autocoureur JeanLouis weduwe Anne kennen.  
In Les plus belles années kijken zij terug op hun liefde, hun leven  
en hun herinneringen. Zijn blik is mild, vol binnenpretjes. Hebben 
zijn ogen ooit zoveel gelachen? Is het blijdschap of verwarring over 
de absurditeit van het leven? We hebben op zijn gezicht zoveel 
vormen van introspectie gezien, maar ook nu, de laatste keer 
draait hij de spiegel naar de toeschouwer.  n
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INTERVIEW | REDACTIE

Onvermoed 
talent
Lily van Bienen is een van onze nieuwe leden. Zij is fijnschilder 
en oogst veel succes met haar schilderijen. Voor haar groot-
schalige olieverfschilderijen van bloemen gebruikt ze tech-
nieken van oude meesters. Met haar Nederlandse man woont 
zij deels in Frankrijk en deels in Nederland.

Geboren in Rusland is zij al jong gefascineerd door bloemen, 
borduurwerkstukken met bloemen zoals tafellakens die haar 

vader meebracht uit China. Ook is zij dol op geborduurde bloemen 
op kleding, kantenklaar of versierd door haar moeder of door 
haar zelf. En op zijden bloemen die zij later 
van over de hele wereld verzamelt en ten 
slotte op verse bloemen. Vooral tulpen die 
hun eigen leven leiden en hun eigen levens
verhalen hebben, trekken haar aandacht.

Bloembollenvelden
Het is duidelijk dat Lily, eenmaal in Neder
land, geboeid raakte door de grote Neder
landse bloemenmeesters Jan van Huysum, 
Rachel Ruysch en Jan Davidsz de Heem. 
Voordat Lily zich toelegt op de schilder
kunst studeert zij cum laude af aan de 
Moskouse Linguïstische Universiteit en maakt een glansrijke 
 carrière in de Russische televisieindustrie.
In 2009 begint zij met schilderen. Als studente van Frank Janca 
studeert zij af aan de New York Art Students’ League. Lily vindt
al snel haar eigen stijl van persoonlijke bloemportretten. Haar 
schilderijen zijn doordrenkt van positieve gevoelens en stralen 
 levensvreugde en geluk uit. Haar karakteristieke abstracte achter
gronden brengen het bloemenportret naar voren en zij creëert 
een geheel eigen sfeer van het schilderij.

Onderscheidend van de massa 
Als kunstenaar combineert zij twee fascinaties: schilderen en 
 bloemen. Zij legt haar liefde voor tulpen vast in haar schilderijen. 
Zo creëert zij een harmonieus geheel van tonale ritmes en tempe
raturen. Lily vindt haar inspiratie in bloemen die zich onderschei
den van de massa. Door deze bloemen te schilderen, wil zij de 
schoonheid van de natuur, haar elegantie en verfijning in onze 
hightech moderne huizen en kantoren brengen.

“Bloemen zijn mijn vreugde, mijn troost, mijn gemoedsrust, mijn geluk, 
mijn manier om te zeggen: ‘Ik hou van jou, de wereld’. Door middel van 
vrolijke kleurrijke werken probeer ik onze stressvolle moderne wereld 
positief te beïnvloeden door de schoonheid, de tederheid. 
Kunst brengt geluk over op de kamer waarin mensen zich bevinden. 

Haar schilderijen passen in elk interieur, bij ieder decor, thuis of 
op het werk. Alle schilderijen zijn originele werken en hebben een 
certificaat van echtheid. 

Lily communiceert met tulpen
In het voorjaar bezoekt zij tulpenvelden, heeft altijd tulpen in huis. 
Het zijn levende wezens voor haar met wie zij praat, kijkt hoe ze 
groeien en steeds fraaier worden. Zij wil een moment van hun leven 
vastleggen, een instant sensatie, met of zonder een insect of dier 
voordat dit moment verdwijnt. Lily wordt aangetrokken door de 
kwetsbaarheid van het moment van hun leven en wil dit vastleggen.

“Het maakt mij emotioneel en romantisch om alleen al naar die 
bloem die ik schilder te kijken, zo fijn en teer. Prachtig!”

Geoogste successen
Lily heeft de Zilveren Award 2014 van Artmajeur; bekijk de 
prijs op hun website op www.artmajeur.com/lilyvanbienen.  
Haar werken zijn te vinden op www.art.com. Lily werkt samen 
met Art Licensing International en had tentoonstellingen in 
Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië.
Haar schilderijen bevinden zich in privécollecties in de VS, 
Duitsland, Rusland, Nederland, Italië, Frankrijk, Servië, 
 Zwitserland en ZuidAfrika.
Ben je geïnteresseerd in de schilderkunst van Lily, 
zij is te bereiken op lily@vanbienen.net

Als je je ogen 
sluit, kun je 
de bloemen 
ruiken.
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TERUGBLIK | BEPPE NIENKE

Je oogst 
wat je zaaide
Ooit was ik op bezoek bij een indrukwekkende heel oude dame. 
Zij had zoveel belangstelling voor wat ik allemaal dacht, deed 
en waar ik van droomde. Spontaan antwoordde ik dat zij mijn 
voorbeeld zou zijn, dat ik haar wijsheid en belangstelling in 
anderen bewonderde. Zij gaf mij de raad mee dat ik moest 
blijven zaaien en van maïszaad geen zonnebloemen mocht 
verwachten. Food for thought. 

Hoe kijk ik nu terug op mijn leven van zaaien en oogsten?  
Lang niet alle zaadjes zijn in goede aarde terecht gekomen, 

ook zijn ze niet allemaal uitgekomen en gaan bloeien en soms valt 
de oogst mee en soms een beetje tegen. Af en toe zaaide ik wind 
en oogstte ik storm en kreeg ik van onze kinderen de wind van 
 voren. Heel leerzaam. Het is maar goed dat je op je dertigste nog 
niet weet hoe de weg naar wijsheid heel lang en vol voetangels en 
klemmen is. Wat heb ik veel moeten leren en vooral afleren en nog 
kom ik dagelijks dingen tegen waarvan ik denk: had beter gekund, 
Aukema!

Zaai je dromen
Omdat mijn moeder jong overleden is en ik me als oudste dochter 
reuze verantwoordelijk voelde voor ons gezin, zorgde ik voor hen 
en vergat het huiswerk regelmatig. Op school maakte ik er een 
potje van, maar ergens was een zaadje geplant door aardige 
 docenten. Mijn droom was een groot leuk gezin en een eigen 
 carrière, zoals mijn grootvader zijn dochters had voorgehouden. 
Hierop terugkijkende mag ik niet mopperen. Onze kinderen zijn 
leuke mensen geworden en met mijn carrière ben ik niet ontevre
den, al had het heel anders kunnen lopen als ik gewoon eindexamen 
gedaan had. Ik heb het mezelf onwaarschijnlijk moeilijk gemaakt, 
maar achteraf had deze weg vol kuilen en hobbels zijn nut. 

Soms is de oogst schraal, soms overvloedig
Op die lange weg ontdekte ik eerst wat ik vooral niet wilde en later 
vormden zich ideeën hoe ik het dan wel moest aanpakken. Zeven 
straten voor de muziek uitlopen, zorgt voor veel tegenwerking. 
Collega’s die niet snapten waar ik naartoe wilde omdat ik te snel 
en te gefragmenteerd mijn plan, dat voor mij gesneden koek was, 
uitlegde. Bijscholingen over leefstijlverandering en koolhydraat
beperkte diëten bezorgden mij nachtmerries, omdat de (para)me
dische wereld in het algemeen en de diëtetiek in het bijzonder er 
25 jaar geleden nog niet rijp voor waren, terwijl het voor mij duide
lijk was welke kant wij op moesten. Een proces tegen de staat 
 voeren, is mij ook niet in de koude kleren gaan zitten. Doodeng 
vond ik het, maar achteraf heb ik ook daar weer veel van geleerd. 
Toch hebben we in al die groeiprocessen ook bijval en succes ge
oogst: wij wonnen van de Landsadvocaat, boos worden is verspilde 
energie en relativeren moet je leren en dat deed ik van mijn 
 echtevriend.

Tussen zaaien en oogsten ligt het groeiproces
Tussen het zaaien en oogsten ligt in de natuur de groeiperiode. 
Gedurende mijn loopbaan als docent, (schrijvend) diëtist en 
 manager van praktijken heb ik hard gewerkt en tot mijn verbazing 

regelmatig complimenten geoogst, terwijl ik die kwaliteitsnorm 
normaal vond. Wat genoot ik van het samenwerken met positieve, 
getalenteerde mensen, maar ook vooral van lieve, behulpzame 
mensen en wat leerden zij mij veel. Studenten die nog steeds 
 contact houden en collega’s die mijn plannen succesvol uitwerken. 
Uit talloos veel zaadjes kwam een mooie oogst. 

Toch is mijn leerschool nog niet ten einde, want om zo’n wijze oude 
dame als mevrouw Bottazzi te worden, moet ik nog heel veel leren. 
Geduld Aukema, daar grossier je niet in en begrippen zoals humor, 
relativeren, kiezen en accepteren zijn in de praktijk veel ingewik
kelder dan het simpelweg opschrijven van een woord. Je oogst 
wat je hebt gezaaid!  n

Zo krijg je, tot grote hilariteit van de luisteraars, alles 
in hapklare brokken voorgeschoteld in een feestelijke 
verjaarsdagstoespraak. Het was een lief, dankbaar, 
niet mals, maar bovenal geestig en leerzaam verhaal.



NEDJES

Kunst kijken
Mijn kunstwerken wil ik graag met u 
delen. Onder invloed van het impres
sionisme maak ik mijn schilderijen. 
Het liefst van mensen, dieren, vruchten 
en landschappen. Ik werk graag buiten 
in de frisse lucht. Wilt u met mij mijn 
en uw passie delen, dan hoor ik dat 
graag. Hélène. T: 0031(0)629975740 
E: helenetemminck@outlook.com 
www.helenetemminck.nl 

Visite uit Nederland 
en niet genoeg ruimte? 
Wil jij of je bezoek wat privacy, kijk op 
www.languedocvakantiehuis.nl. Mail of 
bel naar info@languedocvakantiehuis.nl, 
+31 611160506. Betreft 2 vakantie
bungalows voor 4 personen met eigen 
zwembad in Roulio.

Bridge, golf, tuinieren, 
wandelen, musiceren…
Zin om een clubje op te starten? Plaats 
zelf een Nedje. Geef uw wens, hobby, 
naam, adres en telefoonnummer op. 
Er zijn vast geestverwanten die blij zijn 
met uw oproep. Een berichtje aan de 
activiteitencommissie kan ook: 
cobydaverveld@orange.fr

Elektricien Sud électricité
Voor algemene elektriciteitswerkzaam
heden, automatische poorten, airco’s, 
aansluitingen voor computernetwerk, 
intercoms, installeren van antennes en 
alarmsystemen. Een serieuze elektricien, 
komt afspraken na. Brice Martins, 
34320 Fos. U kunt een Nederlandse 
email sturen want hij vertaalt via 
www.deepl.com T: 06 42 91 08 65 
E: bricemartins32@outlook.fr

Nedje
Leden kunnen 1x per jaar gratis een 
Nedje plaatsen. Voorwaarde voor 
plaatsing is dat alle tekst in één kolom 
past en betaalde Nedjes gaan voor. Wilt 
u 4x per jaar een Nedje plaatsen van max. 
35 woorden, stuur dan uw tekst naar 
sponsoring.nvlr@gmail.com. Kosten 
€ 18 voor leden, voor nietleden € 24.
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CULINAIR | SONJA VAN DE RHOER

Olijfboom op de Akropolis
In de Griekse mythologie (heldensagen van Homerus ca. 750 
v. Chr.) wordt al gesproken over olijven. Pallas Athene, godin 
van oorlog en vrede, wijsheid en beschaving schenkt in die tijd 
een olijfboom aan de stad Athene. Sindsdien staat er tot op de 
dag van vandaag een olijfboom op de Akropolis. 

Bijbel
Ver voor de geboorte van Christus wordt zowel in de Joodse 
bijbel Tenach als in het Oude Testament gesproken over olijven. 
De olijftak staat in de Joodse cultuur voor vrede en geluk. 
De duif als symbool voor vrede is geïnspireerd op het Bijbel
verhaal over Noach (Genesis 8:812). Het verwijst naar de vogel 
die door Noach werd losgelaten nadat de ark was vastgelopen 
op de berg Ararat. De duif kwam na een zoektocht teruggevlo
gen met een olijftakje in de snavel. Dit betekende dat de aarde 
na de zondvloed weer was drooggevallen en vruchtbaar was.

Vredesduif
De duif met een olijftak in zijn snavel is een internationaal 
symbool van vrede. Bekende kunstschilders zoals Picasso en 
Chagall hebben zich erdoor laten inspireren. In 1949 was de 
vredesduif het alom zichtbare motief van de wereldvredes
conferentie in Parijs.

Oktober-november oogsttijd
Het oogsten van olijven met de hand is sisyfusarbeid. Tegen
woordig wordt er steeds meer met elektronische ‘handen’ 
 geoogst en zonder te drukke familieleden. Dit is zeker veel 
 efficiënter, maar gaat ten koste van de charme en het bijeen
brengen van de familieleden die zich daarna samen aan de 
rijkgevulde dis begeven. 

Groen, zwart, bruin of paars
Het verschil tussen groene en zwarte olijven is een kwestie van 
leeftijd. Het is dus geen andere soort. Groene olijven zijn nog 
niet rijp. Soms worden onrijpe groene olijven zwart geverfd 
met ferro glucose. Dit stimuleert de oxidatie en dus de rijping. 
Natuurlijk gerijpte olijven zijn zwart, diepbruin of paars, zacht 
en sterker van smaak, duidelijk bitter. 

Zoutwaterbaden

Tweede pekel: maak een nieuwe zoutop
lossing nu van 1,5 l water met 150 gram 
zout per kg olijven. De olijven worden in 
een schone pot met nieuw pekelwater 
 gedaan en vervolgens weer 1 maand in  
het donker bewaard. Giet de zoutoplossing 
af en doe deze weg.

Derde pekel: maak nu een lichte zoutop
lossing van 1,5 l water met 90 gram zout 
per kg olijven. De olijven worden weer in 
een schone pot met de lichte pekel gedaan 
en vervolgens 1 maand in het donker be
waard. Giet de zoutoplossing af en doe 
deze weg.

Eigen familie-
recepten
Na deze drie maanden is 
het tijd om de olijven af 
te spoelen en kunnen 
er andere smaak
makers worden 
 toegevoegd voor de 
familierecepten. Lek
ker zijn bijvoorbeeld 
wisselende combinaties 
van geraspte knoflook, tijm, 
basilicum, oregano, gesnipperde 
ui, rode paprika, rood pepertje, 
 citroensap, citroenrasp of hele stukken 
verse citroen. Doe in iedere pot specerijen 
en kruiden naar keuze. Schep de goed uit
gelekte olijven in de weckflessen, schenk 
er olie op en sluit de deksel goed af. Don
ker en koud is hun behoud, dus als je een 
kelder hebt, is dit perfect, anders is een 
koele schuur of kast ook goed.
Na enkele dagen zijn de olijven klaar voor 
consumptie. Heerlijk bij een aperitief of in 
de martinicocktail. 

In tegenstelling tot alle andere rijpe vruchten zijn net geplukte 
 olijven niet eetbaar. Ze moeten enkele weken in een zoutwaterbad 
liggen om van de bittere smaak af te komen. Overgrootvader  Safont 
deed de zwarte olijven, bedoeld voor consumptie, in een juten zak 
en legde deze te week in de snelstromende rivier. Hij maakte de 
zak vast aan een boom. Ooit werden de olijven wel een jaar in het 
zout weggezet. Twaalf maanden is erg lang vonden de olijvente
lers, vandaar dat de schil bij fabrieksmatige verwerking wordt in
gekerfd. Op deze manier wordt het zout sneller opgenomen. 

Olijven eetbaar maken
Op de markten in Frankrijk zie je vaak grote schalen met inge
maakte olijven. Iedere familie heeft zijn eigen receptuur. Zo vroegen 
wij Mémé Safont van Les Tempeliers haar ‘geheime’ recept. 
Zoek allereerst mooie, rijpe en onbeschadigde olijven uit van 
 goede kwaliteit. 
Goede rijpe zwarte olijven hoeven eigenlijk niet echt geweekt te 
worden. Als ze toch nog te bitter zijn, week ze dan enkele dagen/
weken in wekelijks schoon water. Denk er ook om dat de olijven 
onder water blijven staan, anders gaan ze schimmelen. Was de 
olijven iedere week en giet het weekwater weg. 

Nu begint het pekelproces dat bestaat uit 3 fasen
Eerste pekel: verwarm per kilo olijven 1,5 l water, los hierin 120 
gram zout per kg olijven op. Doe de olijven in een pot of weckfles 
en vul deze met het afgekoelde pekelwater. Zorg dat de olijven 
onder water staan. Sluit de pot af en laat deze 1 maand op een 
koele donkere plaats staan. Giet de pekel af en doe deze weg.

Heerlijk of 
afschuwelijk

Ontpekelen
Mémé Safont maakt zowel groene als 
 zwarte olijven op deze manier in. Het kan 
zijn dat je de olijven te zout vindt. Schep 
dan enkele uren voor gebruik wat olijven 
uit de pot in een kommetje, spoel deze af 
met schoon, koud water. Laat ze eventueel 
24 uur ontzilten en proef dan om te zien of 
de smaak naar wens is. Vind je ze dan nog 
te zout verschoon dan het water en zet de 
olijven nog eens 24 uur weg. In Mémés 
keuken staat altijd wel een kommetje met 
olijven te ontzouten om later op die dag te 
worden gebruikt.

Heerlijk of afschuwelijk
Met olijven is het net als met 

gember: je bent er dol op 
of je vindt ze vreselijk. 

Dat laatste is jammer, 
want olijven zijn rijk 
aan onverzadigde vet
zuren en antioxidanten 
zoals vitamine E. In de 
mediterrane landen 

waar veel gewerkt wordt 
met olijven en olijfolie is 

het percentage hart, en 
vaatziekten lager dan bij ons. 

Vitamine E gaat veroudering tegen 
en niet alleen van de huid, maar vooral 
van de bloedvaten. 
Onlangs at ik in Béziers een heerlijk aard
beientoetje met zwarte olijven en vanille 
ijs. Aardbeien met groene pepertjes is een 
bekend recept, maar met zwarte ontpekel
de olijven is ook werkelijk de moeite waard 
om eens uit te proberen.  n

Bon Appétit
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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 
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stap penplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.
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staat voor u klaar.
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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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