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VAN DE VOORZITTER
Beste Drop-genoten
We waren met meer dan 100 mensen die
voor de AVL aan de koffie-met-stroopwafel
stonden in de aardige binnenplaats en
de serre van Le Souffle Vert in Cussac.
Daarna naar de zaal waar je eerst langs
de grote tafels met boeken ging, die door
allerlei mensen waren meegebracht.
Tafels die dit jaar beheerd werden door
Denise en Henk Sloot, geholpen door Ria
Warnau. Helaas moest Stéphanie het om
gezondheidsredenen laten afweten. We
hopen dat zij snel weer de oude is.
En dan langs de prachtige muurschildering
die drie kastelen van de “Route
Richard Coeur de Lion” liet
zien. Montbrun, dat nooit door
Richard werd ingenomen, Brie,
waar hij ook niet is geweest en
Cromières, dat naast Cussac ligt.
De Markiezen van Cromières zijn
daar in de dertiende eeuw gaan
wonen en hun nazaten wonen er
nog!
De vergadering liep vlot, maar tot
onze spijt waren de twee ereleden
afwezig. Wel waren er een paar
van onze vaste medewerkers,
met name Laurentia ParcellierMuller, Richard van Tienhoven en
Arie Sluimer. Zoals gewoonlijk
bood Ton van der Pluijm ons
een prachtig kasverslag aan, waar de
kascommissie dan ook niets op aan te
merken had.
Rob Leverink was er niet en Heedze
Ganzevoort heeft moeten inspringen. Als
reserve lid voor de kascommissie bood
Arie Sluimer zich aan. En toen kwam het
grote afscheid. Ton mag van zijn dokter
zich werkelijk niet meer opwinden over
onze centen en wij laten hem met pijn in
het hart gaan. Heel, heel hartelijk dank aan
hem en ook aan Bep voor alle moeite en het
prachtige werk dat hij heeft gedaan. Ineke
Stagge-Winkel krijgt een mooie erfenis! Zij
werd bij acclamatie gekozen en wij heten
haar van harte welkom in ons midden.
Renso Vonk werd herkozen als bestuurslid.
De CSG kwam uiteraard weer uitgebreid
aan de orde. Henk Kastelein is in Bordeaux
bij Justitie bezig en de FANF wil er in
Parijs achteraan. Het is voor Drop-of

Stroopwafels erg moeilijk te besluiten
wat het goede idee is. We weten dat we
het volgens Brussel niet horen te betalen,
maar dat is nog niet doorgedrongen bij
alle belastinginspecteurs! Wie kan ze ervan
overtuigen?! En wie kan voorkomen dat alle
Honoraire Consulaten gesloten worden.
Honorair betekent: “buiten bezwaar van
’s lands schatkist’. Het hoort zichzelf te
bedruipen met de papieren etc. die het
levert. Daar is de FANF gelukkig erg actief.
Op een vraag uit de vergadering over het
wereldinkomen en de mogelijke aftrek van
kosten kon Arie Sluimer een goed antwoord
geven. Hartelijk dank hiervoor.

Speciale plannen voor het volgende jaar
zijn er niet. Wij gaan gewoon zo goed
mogelijk door.
De voordracht van Solange van Beest ging
door omstandigheden helaas niet door,
maar een verhaal van een medewerker
van de instelling over Le Souffle Vert was
heel interessant. Een goed gebeuren in het
leeglopende platteland.
Ik trachtte zelf iets over het leven van
Aliénor van Aquitaine te vertellen, tenslotte
is het het jaar van de vrouw en zonder zijn
moeder zou Richard Leeuwenhart nooit
zoveel hebben kunnen doen. Zijn moeder
vond zelfs een bruid voor hem en reisde
daarmee achter hem aan naar Sicilië en
Cyprus. Met haar eerste man, koning Louis
VII van Frankrijk was zij ook al eens op
kruistocht geweest. Zou daar het woord
“cruise” vandaan komen? Na haar scheiding
trouwde ze met Henri II van Engeland en zo

reikte zijn koninkrijk van Schotland tot de
Pyreneeën! Ook was zij het die zijn losgeld
opbracht toen hij in Duitsland gevangen
zat. Richard werd koning van Engeland
maar sprak geen Engels en is er nauwelijks
geweest. Vandaar Robin Hood en de slechte
prins John.
De haring en de bitterballen smaakten
uitstekend in het zonnetje! De lunch was
gezellig en geanimeerd, wat een lawaai!
Ik zat heel mooi in het midden van de zaal
naast iemand die beloofde een artikel te
schrijven over bijensterfte; zoals u weet
zit mij dat hoog! En iemand anders die
het briljante idee naar voren bracht om de
overgebleven boeken aan
een Nederlandse camping te
geven. Idee dat direct werd
overgenomen door Henk
Sloot, die na het dessert het
woord vroeg en voorstelde
dat iedereen die een
Hollander kende met een
camping, een doos boeken
mee naar huis kon nemen
voor die camping. Op die
manier ging hij met een lege
auto naar huis en kwamen de
boeken niet in een container
terecht. Ook leerde ik dat
het woord “salaris” van “zout”
(salt, sel) komt. Romeinse
soldaten werden in zout
betaald. Daarmee konden ze bij de boeren
eten kopen.
Het eten was best en de stemming perfect.
Heel hartelijk dank aan iedereen die is
gekomen en aan hen die van de dag een
succes hebben gemaakt, vooral de andere
bestuursleden, die zo prachtig insprongen
als het nodig was.
U zult het niet geloven, maar op de
terugweg naar huis kwam ik bij ons in de
buurt een varken tegen op een kleine weg.
Nee, niet een wild zwijn maar een mooi
roze varken.
Vive la France profonde!

Meta Boreel
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Het is altijd leuk te constateren dat je werk
gewaardeerd wordt. Dat hebben we na de
verschijning van Drop of Stroopwafels nr.
100 meerdere keren mogen ervaren. Van
verschillende kanten mochten we felicitaties
ontvangen over dit nummer. Per e-mail,
maar ook nog gewoon per brief, duidelijk
getikt met wat we vroeger een typemachine
noemden. Met name de vormgeving, maar
ook de inhoud was een reden tot lof. Leuk
en voor ons duidelijk een bewijs om vooral
door te gaan.
Nu dus over tot de orde van de dag.
Nummer 101 ligt voor u. Wederom fraai
opgemaakt door Dick de Rooij en ook door
u weer voorzien van interessante informatie.
Om te beginnen treft u een verslag van de
Algemene Jaarvergadering in Cussac aan.
Buitengewoon geslaagd en erg gezellig met
ongeveer 100 deelnemers. Een extraatje in
de vorm van bitterballen en haring bij het
aperitief en een goede maaltijd. Ik sprak een
deelnemer die meldde dat hij er voor de
eerste keer was, maar aangaf de volgende
keer zeker weer te komen. Hij had genoten.
In dit nummer blijft het CVZ
ons
bezighouden, Franse belastinginspecteurs
blijven soms moeilijk doen en wij zijn nog

Henk van Elferen

In memoriam Max Boreel
Waar we al enige tijd bang voor waren is gebeurd, Max Boreel is
overleden. Tijdens de voorbereiding van dit nummer ontvingen wij
het droeve bericht dat Max, de man van Meta Boreel, de strijd heeft
moeten opgeven. Al een paar jaar was hij in gevecht met de kanker in
de alvleesklier en lever, moedig en vastberaden, maar na aanvankelijke
hoop op zelfs herstel, bleken de kuren niet meer aan te slaan en is Max op
16 mei jl. overleden. Hij werd 77 jaar. Wij verliezen een vriend en Frankrijk
is een aimabel man verloren.

Sluitingsdata kopij
15 augustus,15 november, 15 februari, 15 mei
Verschijningsdata zijn dan 1 maand later.
De medewerkers van “Drop of Stroopwafels”
werken zorgvuldig aan de informatieverstrekking in dit blad maar kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het
materiaal onjuistheden bevat.
©Drop of Stroopwafels.
Gedeeltelijke overname is toegestaan mits
met bronvermelding.
ISSN 1287-3624. Dépôt Légal:
2e trim. 2013, Nr.101 - Périgueux
Directeur de la Publication: Meta Boreel
Oplage: 750 exemplaren.

steeds blij in Frankrijk te wonen. U kunt uw
Frans weer wat bijspijkeren en lezen hoe
belangrijk de rivier de Dordogne wel is.
Trouwens rivieren zijn veelal de naamgevers
van Franse departementen en streken.
Schaken, lezen en koken komen weer aan
bod, vruchtvlees heeft iets zinnelijks. Lees
de bijdrage van Jan Lagrouw er maar op
na. En Windows 8 komt ter sprake in de
computercolumn. Hoe snel verouderen
computers eigenlijk of liever hoe snel de
programma’s waarop ze draaien. Wat ook
snel kan gaan is de auto met aanhanger,
maar lees wel even hoe hard u echt mag
gaan. De tarieven voor bekeuringen zijn fors
verhoogd, dus waakzaamheid is geboden.

Henk van Elferen
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ACHTTIENDE JAARVERGADERING VAN DE ASSOCIATION
“LES AMIS DE DROP OF STROOPWAFELS"
OP ZATERDAG 4 MEI 2013 IN LE SOUFFLE VERT TE CUSSAC (HAUTE-VIENNE)
Na een aantal jaren kastelen te hebben bezocht, is dit jaar gekozen
voor een minder commerciële omgeving. Le Souffle Vert is een
Village Vacances in het hart van Natuurpark Perigord-Limousin met
veel mogelijkheden om met grote en kleine groepen de vakantie
door te brengen. Daarnaast is het een school om jonge mensen
op verschillende niveaus verschillende beroepen te laten leren. Na
de officiële vergadering hebben we de voor het toeristische deel
verantwoordelijke medewerker, Bruno, bereid gevonden een korte
uiteenzetting te geven van het ontstaan van deze bijzondere locatie.
Ook dit jaar waren de weergoden ons op zaterdag goed gezind.
Ruim honderd personen hadden zich aangemeld om de vergadering
bij te wonen.
Ter gelegenheid van de 100e uitgave van ons blad leek het ons een
leuk idee de leden iets te geven: het boekje “Les 100 Plus Beaux
Détours de France” In dit boekje staan de 100 mooiste plaatsen in
geheel Frankrijk die een omweg waard zijn voor een bezoek, de
bijbehorende plattegronden, evenals alle manieren waarop u deze
plaatsen kunt vinden.
De aanwezigen krijgen het uitgereikt. Degenen die er niet waren,
krijgen dit per post toegezonden.
*********
Na de opening van de vergadering spreekt de voorzitter, Meta
Boreel, mede namens de overige leden van het bestuur, haar dank
uit voor de grote opkomst.

Over het verslag van 2012 hebben de leden geen op- of aanmerkingen
en het wordt derhalve goedgekeurd.
De verslagen van de voorzitter en de penningmeester zijn
gepubliceerd in “Drop 100” en zijn geen reden voor opmerkingen.
De penningmeester, Ton van der Pluijm, geeft een toelichting op de
Balans en de Winst- en Verlies-rekening, evenals op het ontstaan van
de financiële reserve. Het is voor een vereniging noodzakelijk dat er
een financiële reserve wordt aangehouden ter grootte van, in ons
geval, een jaaropbrengst.
Lid, resp. reserve-lid van de kascommissie, Hans Kruis en Heedze
Ganzevoort, hebben de boeken over het jaar 2012 gecontroleerd en
zijn zeer tevreden over de wijze waarop de financiële administratie
gevoerd is. Helaas kan Rob Leverink, lid van de commissie, niet
aanwezig zijn in verband met ziekte.
De vergadering dankt de beide heren en verleent de penningmeester
en het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2012.
Aftredend als kascommissielid is dit jaar Hans Kruis. Reserve-lid
Heedze Ganzevoort wordt lid en samen met Rob Leverink zal hij
in 2014 de kascommissie vormen. Arie Sluimer meldt zich aan als
reserve-lid.
Dit jaar loopt de betaling van het contributiebedrag ad € 22,00
wederom niet soepel. Van onze leden heeft 40% nog niet betaald.
Er zullen aanmaningskaarten worden verzonden, waarin staat dat er
vervolg op volgende pagina
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vervolg van pag. 3

€ 24,00 dient te worden betaald. De twee euro extra worden gestort
op de rekening van Aneas.
Vorig jaar verliep een en ander beter omdat er toen een kist wijn zou
worden verloot onder diegenen die voor 1 februari zouden betalen.
Het bestuur besteedt veel aandacht aan dit probleem. Zij broedt op
een oplossing.
Om reden van de goede reserve heeft het bestuur besloten de
contributie ook voor het jaar 2014 niet te verhogen. Het blijft € 22,00.
Dit jaar zijn volgens schema aftredend de penningmeester, Ton van
der Pluijm en de webmaster Renso Vonk. Laatstgenoemde heeft
aangegeven aan te willen blijven.
Ton van der Pluijm heeft vorig jaar besloten zijn functie neer te
leggen.
Ineke Stagge heeft zich voor deze functie aangemeld. Omdat zich
geen andere kandidaten hebben gemeld, wordt Ineke Stagge bij
acclamatie verkozen tot penningmeester.
Het bestuur bestaat nu uit:
Meta Boreel, voorzitter;
Jeannette van der Velde, secretaris;
Ineke Stagge, penningmeester;
Henk van Elferen, hoofdredacteur;
Renso Vonk, webmaster.
Doordat in verband met bezuinigingen slechts enkele consulaten
zullen openblijven in Frankrijk, is door de Nederlandse overheid
besloten dat Nederlanders die in Frankrijk wonen in de toekomst een
nieuw paspoort alleen kunnen aanvragen in Parijs. Voor velen een
groot probleem in verband met reiskosten en reistijd.
Renso Vonk, als resident in Frankrijk, doet verslag van zijn ervaringen
bij het aanvragen van een nieuw paspoort in Nederland, te weten in
Den Haag. Wat heb je hiervoor nodig: een bewijs van woonland en
bewijs van Nederlanderschap. Het bewijs dat je in Frankrijk woont,
kun je halen bij de plaatselijke Mairie. Helaas blijkt je oude paspoort
geen bewijs van het “Nederlander zijn” te zijn.
Verklaring: “In de loop der jaren zou dit gewijzigd kunnen zijn”.
Er is een oplossing aangegeven door het Ministerie:
Je kunt aantonen dat je Nederlander bent met je Carte Electorale, die
je kunt ophalen bij de Mairie.
Hoe weet men op de Marie dat je Nederlander bent? Dit heb je met je
paspoort bewezen. Ra, Ra. Hoe kan dit.
Er kan nog wel een echte oplossing komen, want de regeling gaat in
op 1 oktober 2013. Dus in Frankrijk je nieuwe paspoort aanvragen tot
die datum.
Ook speelt voor de in Frankrijk wonende Nederlanders de inhouding
van “Cotisations Sociales” CSG door de Franse overheid. O.a. wordt
door uw Franse bank Bronbelasting ingehouden. Vorig jaar tijdens de
jaarvergadering heeft de heer Kastelein dit probleem op tafel gelegd.
Hij is privé een procedure gestart die nog steeds loopt.
Bij peiling tijdens deze vergadering blijkt dat veel van de aanwezigen

CSG betalen en zij positief staan tegenover een te starten procedure
door de FANF.
De FANF geeft bij monde van Ton Roelofs te kennen het punt van
het lopende hoger beroep van Henk Kastelein mee te nemen in
de overwegingen om zelf namens alle bij de FANF aangesloten
verenigingen, een procedure te starten. Het bestuur van Drop of
Stroopwafels zal de FANF mededelen dat binnen haar vereniging
hiervoor draagvlak bestaat. Voor de goede orde deelt de voorzitter
mede dat er mogelijk kosten aan verbonden kunnen zijn, bijvoorbeeld
voor een advocaat.
Tijdens de rondvraag komt aan de orde dat op de website de plaats
van de Ledenvergadering niet vermeld is. Dit heeft de aandacht van
de webmaster.
Eén der leden stelt de vraag of de premie van de in Frankrijk lopende
Mutuelle in mindering kan worden gebracht op het wereldinkomen.
Arie Sluimer stelt dat dit niet mogelijk is.
In de uitnodiging staat vermeld dat na afloop van de vergadering
een voordacht zou worden gehouden over Richard Leeuwenhart. (in
Frankrijk: Richard Coeur de Lion)
Helaas is dit door omstandigheden komen te vervallen.
Meta Boreel, onze voorzitter, heeft derhalve met verve over de
geschiedenis van Richard en zijn moeder Aliénor d’Aquitaine, verteld.
Aliénor was de kracht achter haar zoon. Trouwde zowel een Franse als
een Engelse koning, vergezelde Richard tijdens zijn 2e Kruistocht naar
Jerusalem, bevrijdde hem uit gevangenschap en bereikte volgens
overlevering een leeftijd van ver over de negentig jaar. Kortom, een
stevige dame.
Wij hebben van een oud lid van Drop, Marie Bakker haar geschilderde
visie op Aliénor, gebaseerd op een muurschildering in het Chateau
van Chinon kunnen lenen
Zij en haar zoon staan hierop afgebeeld, met een mantel voor de
moeder zowel met kruisen als met zwaarden “versierd”.
Na een dankwoord worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een
apéro, vergezeld van, hoe kan het anders, haring en bitterballen.
Tijdens de lunch was de sfeer zeer goed, de leden van “Les Amis
de Drop of Stroopwafels” kunnen wederom op een geslaagde
jaarvergadering terugkijken.

Jeannette van der Velde, secretaris

Transavia gaat reeds dit najaar en winter vliegen naar Bergerac
Transavia.com heeft voor dit najaar en winter haar programma uitgebreid met vluchten naar Bergerac. Tot nu toe was hadden zij een
zomerdienstregeling (april tot en met oktober), maar nu hebben zij besloten met ingang van de krokusvakantie in Nederland al op Bergerac te
vliegen, tot en met de kersttijd. Dat opent natuurlijk mogelijkheden voor bezoek van familie uit Nederland, maar ook Kerstmis in Nederland kan
gemakkelijk gevierd worden. Transavia.com zal deze nieuwe dienstregeling nauwkeurig analyseren en aan de hand van de resultaten beoordelen
of dit een permanente dienstregeling wordt. Op de website www.transavia.com kunnen de vluchten bekeken worden en kan er ook al geboekt
worden.
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De ene na de andere emotie
Mijn eerste algemene ledenvergadering
Al jaren lid van Drop of Stroopwafels maar nooit verder iets mee gedaan.
Nu was dit jaar de ledenvergadering in de regio waar ik mijn huis heb en
vrienden uit Normandië wilden ook gaan dus een goede reden om eens te
kijken wat er zoal gebeurd.

Aangekomen voel ik me plotseling oud. In mijn
werk en de meesten van mijn vrienden zijn in
de leeftijds categorie 40-50 jaar of zelfs jonger.
En nu was ik plots onder allemaal mensen van
mijn leeftijd of ouder. Dat was de eerste emotie.
Maar ook leuk te zien dat er mensen waren die
ik kende uit mijn regio dus dat geeft snel dat
saamhorigheidsgevoel, alweer een emotie.
Na het kopje koffie en de stroopwafel werd
er gevraagd of we zeker de boekenstand nog
wilden bezoeken. En jawel een boekenbeurs,
zo grappig dat gevoel van de jaren zeventig.
Ik lees alleen nog op mijn Ipad of telefoon en
heb juist alle boeken die ik had naar de vuilstort
gebracht in Nederland. Niet dat ik natuurlijk de
standaard ben, begrijp me goed, maar het was
wel weer een emotie.
En dan zit het bestuur achter de tafel en gaat
het beginnen.

En jawel hoor weer een emotie. In onze
leeftijdscategorie krijgen we allerlei kwalen
en kwaaltjes. Vroeger discusieerden we hoe
de wereld te veranderen en nu gaan veel
gesprekken over onze pijntjes en klachten
of klachtjes. En hier niet anders, veel zieken
ernstig of niet, maar het gaf wel dat clubgevoel.
Natuurlijk hebben we allemaal in ons werk nu
of vroeger ongetwijfeld veel vergaderingen
meegemaakt en dat betekende weer een
emotie. Want aanvankelijk dacht ik oeps
wat chaotisch dit redden we nooit met de
tijdsplanning, maar uiteindelijk viel het mee.
Ja en dan zit je daar als iemand die een
tweede huisje in Frankrijk heeft tussen veel
mensen die hier volledig wonen. Allemaal
vlot Frans spreken en het over zaken hebben
waar ik niets van weet. Bijvoorbeeld werd
er gesproken over een vorm van sociale

belasting , ik weet eerlijk gezegd niet meer de
afkorting die gebruikt werd. En dan komt er
een presentatie en jawel weer emotie.
Er wordt op de computer mail geopend en
met een ongelooflijke snelheid wordt er door
de mails gescrolled, ik heb net tijd om de titel
te bekijken en dan is het alweer op naar het
volgende. Maar dat zal wel komen omdat ik
niet ingevoerd ben over dit onderwerp.
En de hele vergadering is heel persoonlijk,
veel persoonlijke vragen over belastingen,
rechtzaken, hoger beroep etc. Het ging
allemaal veel verder als wat drop of
stroopwafels voor mij is een goed informatief
blad. Maar op een gegeven moment weer een
emotie want de voorzitter neemt de microfoon
om hem aan iemand te geven en noemt het
een lulijzer. Wat een emotie heerlijk.
Uiteindelijk is de vergadering klaar en gaan
we met z’n allen naar buiten voor een drankje.
En daar weer emotie, want er worden toch
een hoeveelheid schalen met bitterballen
aangedragen dat ik eerst om heen kijk door
wie die allemaal gegeten moeten worden,
met zoveel zijn we toch niet?
Maar er blijft niets van over, gewoon aanvallen
met z’n allen.
En dan met 100 man lunchen, een giga lawaai
doordat de acoustiek in de zaal niet optimaal
is, dus weer emotie. Maar, uitermate gezellig
en onderhoudend. Bovendien ongelooflijk
dat er uit 10 departementen mensen waren,
sommigen kwamen van 700 kilometer ver.
Tja, mijn eerste algemene ledenvergadering
heeft een hoop emotie losgemaakt , maar had
het niet willen missen.

Ton Wiegel
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Franse graantjes (2)
In de eerste aflevering Graantjes heb ik het gehad over het veelvuldig gebruik
door Fransen van Hollande als ze het over Nederland hebben. Op de dag dat
het mooie nummer 100 bij mij op de deurmat viel (nou ja, in de brievenbus
dan) stond in de Journal de Saône-et-Loire een pagina die geheel gewijd
was aan het oprollen van een omvangrijke Franse drugsbende. Met een
vette kop die le Charolais en Le Creusot ‘petites Hollande’ noemde (le
Charolais is een streek en Le Creusot is een stad).
Een mooie illustratie van wat ik beweerd had maar natuurlijk heel vervelend om te lezen.
Ik profiteer nog wel even van de gelegenheid om te wijzen op het meervoud petites Hollande, Hollande dus zonder s.
Eigennamen veranderen niet in het meervoud. Dus: Les Jansen viendront dîner ce soir. Wij zeggen dan ‘de Jansens’.
Vertaling drie zinnetjes
Wat is de vertaling van de drie Nederlandse zinnetjes uit Franse
graantjes (1)?
Ik blijf liever thuis = Je préfère (of: j’aime mieux) … rester chez moi.
Ik heb besloten te komen = J’ai décidé de venir.
Ik leer Frans spreken = J’apprends à parler français.
Het gaat hier om werkwoorden (préférer, décider, apprendre) die
gevolgd worden door een onbepaalde wijs (infinitif ). Dat kan
zonder een voorzetsel en dat kan met de voorzetsels à en de. Deze
werkwoorden met of zonder voorzetsel zijn echte struikelblokken voor
Nederlanders en moeten dan ook goed geleerd worden. Er zit niets
anders op. Ik geef wat voorbeelden van heel bekende werkwoorden.
Zonder voorzetsel: espérer, oser, aimer, préférer.
Zij houdt van dansen = Elle aime danser.
Wij hopen te komen = Nous espérons venir.
Bij dit soort zinnen hebben Nederlanders het sterke verlangen een
voorzetsel te gebruiken, maar dat moet dus niet.
Voorzetsel = à: apprendre, chercher (proberen), commencer, hésiter,
inviter.
Hij probeert zich te verbergen = Il cherche à se cacher.
Hij begint te lachen = Il commence à rire.
Voorzetsel = de : décider, essayer, cesser, refuser, prier.
Hij probeert haar te overtuigen = Il essaie de la convaincre.
Het houdt op te regenen = Il cesse de pleuvoir.
Uitspraak
Een lezeres van de taalrubriek stelde mij de vraag: ‘Wanneer wordt
de s van plus uitgesproken, respectievelijk gehoord als er verbonden
wordt?’ Een interessante vraag, waarop een enigszins gecompliceerd
antwoord gegeven moet worden. Ik zal proberen de beantwoording
duidelijk te houden.
Hoofdregel: je spreekt uit pluu voor een medeklinker (plus beau), pluuz
voor een klinker of stomme h (plus intéressant, plus humain) en pluus
aan het eind van een zin of voor een pauze wanneer de betekenis
‘meer’ (davantage) is (raison de plus = reden temeer). De s wordt niet
uitgesproken in ne… plus. Dus: J’en veux plus (s uitspreken) maar Je
n’en veux plus (s niet uitspreken).
Binnenin een zin s altijd uitspreken wanneer het over optellen gaat:
trois plus quatre en meestal als plus direct voor het woord que staat:
J’en ai plus que lui (maar niet in: J’ai plus faim que lui).
Nog even aandacht voor de familiaire groet waarmee een gesprek of
een mailtje/sms’je kan eindigen. Ik bedoel @+ = à plus! (s uitspreken).
Het gaat om een verkorte vorm van à plus tard! (s niet uitspreken). Hè,
hè!
Camping in opschudding
Het gebeurde op een camping in het plaatsje Entraygues aan de Lot.
Op een boom was een mededeling gespijkerd (zie foto, rechts). Ik las
het papier en zei tegen de campinghouder: ‘Er zit een grammaticale
fout in de laatste zin’. Hij kijken, nog eens kijken, maar kon het euvel
niet ontdekken. Wilde natuurlijk graag weten wat er aan de hand was.
Ik zei: ‘Vraagt u maar eens aan uw Franse campinggasten of zij de
fout kunnen ontdekken’. Het is een paar dagen druk geweest bij de
boom en er werden stevige discussies gevoerd. Uiteindelijk ben ik tot
de onthulling overgegaan van wat er mis was. De camping kon weer
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opgelucht verder leven.
Tijdens het eerste college na de vakantie heb ik mijn studenten de foto
laten zien. Zij hadden (gelukkig voor mij) onmiddellijk door wat er aan
die zin schortte. Lezers van Drop of Stroopwafels, zien jullie de fout? Ik
kom er de volgende keer op terug.
Ik typ de zin waar het om gaat even over, want hij is misschien wat
moeilijk te onderscheiden. ‘Pour y participer vous devez vous inscrire,
au plus tard à midi le jour précédent le marché, dans les bureaux
d’accueil des Campings ou au Syndicat d’Initiative d’Entraygues’.
Opsporing verzocht
Nu we toch aan het opsporen zijn… Hieronder vinden jullie twaalf
zinnen. Het zijn zinnen die correct zijn of maximaal één fout bevatten.
Ik zou het leuk vinden als jullie aan de slag gingen om de fouten op
te sporen en me die te melden. Je krijgt dan van mij een (heel) kort
antwoord waarin ik je zeg hoeveel zinnen goed behandeld zijn. Voor
elke goede zin wordt een punt uitgekeerd. De volgende keer kom ik
met de resultaten, de opheldering en een korte uitleg. Ik noem geen
namen, dus er is geen gevaar. Schakel gerust het gezin, de verdere
familie en de Franse buren in (goed voor de integratie) en probeer tot
zoveel mogelijk punten te komen. Bestuurs- en redactieleden doen
natuurlijk ook mee.
Als je een correcte zin in een andere correcte zin verandert (omdat je
bijvoorbeeld niet zeker bent) dan reken ik dat fout.Ik ben onverbiddelijk.
Wil je eerst de nummers van de goede zinnen vermelden en vervolgens
de nummers met het verkeerde woord + tussen haakjes het juiste
woord?
Hier komen de zinnen:
1.
Elle m’envoie toujours la revue que j’ai besoin.
2.
Mon frère et moi avons mangé au restaurant.
3.
Nous ne savons pas ce qu’il a dit.
4.
Si je serais riche, je ne travaillerais plus.
5.
Vous devez acheter des autres livres.
6.
Selon moi, tu n’aurais pas dû venir.
7.
Ils se sont écrit une lettre.
8.
Il a parlé assez lent.
9.
Son frère est médecin.
10.
Je ne connais personne qui soit au courant.
11.
Cette ville a quatre millions habitants.
12.
Paul n’a pas fait des fautes.
Ik ben benieuwd!
A la prochaine!

Wim Kruize wimkruize@orange.fr

Nieuwe wetten betreffende
Energiebesparing
Frankrijk heeft een aantal nieuwe wetten aangenomen, dan wel
gepland om energiebesparing af te dwingen.
Op zich is energiebesparing uiteraard gewenst, maar deze nieuwe
maatregelen roepen toch wel vraagtekens op.
1.
De norm RT2012
Alle nieuw te bouwen huizen vanaf 1 januari 2013 moeten aan zeer strenge
eisen voldoen wat betreft het energie verbruik.
Ieder nieuw huis krijgt een Coefficient de besoin bioclimatique (Bbiomax).
De primaire energiebehoefte (incl. verwarming, warm water en verlichting)
mag gemiddeld niet hoger liggen dan 40kWH/m2/jaar met aanpassingen
afhankelijk van het gebied (30kWH/m2/jaar in het zuiden en 65kWH/m2/jaar
in het noorden).
Ter vergelijking: een diagnostic de performance énergétique (DPE) klasse A
zoals die nu vermeld moet worden bij de verkoop van een huis ligt op <
50kWH/m2/jaar.
Deze primaire energiebehoefte moet voor minimaal 10% gedekt worden uit
groene energie (zonnepanelen, warmtepomp, hout, etc).
Nieuw is ook dat warmteverlies door tocht beperkt moet zijn; om dit te
meten wordt het huis op overdruk gezet (“opgepompt”) en vervolgens
wordt gemeten hoe lang het duurt voor dat de overdruk verdwenen is. Een
dak bv moet nu vrijwel hermetisch afgesloten zijn…
Het is bekend dat soortgelijke huizen in Nederland gezondheidsproblemen
blijken te geven: onvoldoende ventilatie.
Om onder de Bbiomax te kunnen blijven moet 60 à 65% van alle ramen op
het zuiden of zuidwesten gericht zijn; lukt dit niet dan moet bv nog veel
meer isolatie toegepast worden. Maar stel je woont in het zuiden: hoe houd
je de zaak dan koel in de zomer? Meer airco?
Hoe dit allemaal gerealiseerd moet worden en tegen welke kosten is nog
niet duidelijk.

Boetes
Vrijwel alle boetes voor verkeersovertredingen in Frankrijk zijn
omhoog gegaan.
Behalve voor snelheids overschrijdingen < 20 km/h is de hoogte van
de boete nu € 155 + 1 à 4 strafpunten.
Zware overtredingen (alcohol, ontzegging rijbewijs) worden veel
zwaarder bestraft.
Vanaf september 2013 krijg je ook de boete thuis gestuurd als je een
Nederlands kenteken hebt of een Frans kenteken bij een overtrading
in Nederland; de computer systemen zijn dan gekoppeld .

Rookdetector
Vanaf 8 maart 2015 moet iedere woning voorzien zijn van

rookdetectors volgens de norm NF EN 14604.
De huidige detectors voldoen meestal niet aan alle eisen. Zo geven
ze bv niet een indicatie dat er geen batterij in zit.
Er moet altijd een LED branden om aan te geven dat de detector in
orde is; een batterij moet minimaal 1 jaar meegaan.
Verder moet aan de verzekering gemeld worden dat een rookmelder
zoals hier omschreven aanwezig is.

2.
Bonus-Malus energieverbruik
Het parlement heeft een wet aangenomen die bepaalt dat met ingang van
2016 een bonus/malus ingevoerd wordt op energieverbruik.
De norm wordt het energieverbruik van het kwart van de huishoudens die
de minste energie gebruiken. Gebruik je minder dan krijg je een bonus,
anders een malus.
Wel wordt rekening gehouden met oa het oppervlak en de ligging van het
huis.
Huurders mogen het malusgedeelte aftrekken van de huur.
Dit bonus/malus principe wordt alleen toegepast op het verbruik van
elektriciteit en gas; stoken op olie of hout (granules) valt er dus buiten.
Waarom? Gas en elektriciteit kun je eenvoudig controleren, de rest niet;
maar het is wel vreemd: eerst wordt iedereen aangeraden op gas te gaan
stoken en nu dit!
Diverse politieke partijen verwachten overigens dat deze wet onuitvoerbaar
zal blijken te zijn: net als de verplichte ethylotest waar je geen boete voor
krijgt als je hem niet hebt.
Veel (oudere) huizen kunnen niet beter worden geïsoleerd en met name de
lagere inkomens hebben daar geen geld voor; maar daarvoor worden de
“sociale” tarieven voor energie verruimd. Lage inkomens gaan dus helemaal
niet besparen.
Gaat het wel om het milieu of wordt het argument milieu gebruikt voor
een ordinaire verhoging van de tarieven om meer (staats-)inkomsten te
genereren?
Bron: Dossier Familial, Sudouest 13/3/2013
Inmiddels heeft het Conseil constitutionnel deze wet op 11 april afgekeurd,
o.a. omdat deze veel te ingewikkeld is, alleen particulieren hierdoor
getroffen worden (en niet de ondernemingen) en gemeenschappelijke
verwarmingen (appartementencomplex) nooit kunnen controleren wie
wel of niet onder deze bonus/malus valt.
Minister Delphine Batho zal met een gewijzigd voorstel komen.
Frankrijk (net als Nederland) komt ook aan de lopende band met
ondoordachte nieuwe wetten…..

Drop of Stroopwafels, juni 2013 - Nummer 101

07

Schaakrubriek
door Richard van Tienhoven

De oplossingen van de 3 opgaven in de vorige
Drop-of-Stroopwafels waren de volgende.
Opgave 1 (Shakhmaty 1974 ; auteur onbekend)
: 1. Dh1, na een willekeurige zet van zwart
volgt mat met Da1 of Pg6 !
Opgave 2 (Petrova – Batkovskyte)
:
1. …., Dxh3 2. Kxh3, Th6+ 3. Kg3, Lh4+ 4. Kf4,
Tf6+ 5. Ke5, Te8 mat
Opgave 3 (Horowitz – Kevitz; 1931)
:
1. Dg5+, g6 2. Dh6, gxf5 3. Tg4+, fxg4 4. Lxh7+,
Kh8 5. Lg6+, Kg8 6. Dh7+, Kf8 7. Dxf7 mat
Van de oplossingen die werden ingestuurd
was er één helemaal goed (behoudens een
kleine verschrijving), namelijk die van Henk
Kastelein!
Een prima resultaat. Proficiat!
Gebleken is dat de lat iets te hoog gelegd
is, gezien de verschillende sterktes van de
oplossers. Dit keer dus opnieuw 3 opgaven,
die eenvoudiger zijn, maar waarbij het
venijn in de staart zit (opgave 3). De uiterste
inzendtermijn is 1 augustus 2013.
Veel succes allemaal!
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In het 100e nummer van Drop-of-Stroopwafels
memoriseerde ik een beroemde legende over
de uitvinding van het schaakspel.
Ook in deze aflevering wil ik nog even stilstaan
bij de historie.
Bordspelen, in zijn algemeenheid zijn
oud, maar pas vanaf de opkomst van
landbouwstaten bleven borden bewaard. De
opmars begon in het Midden-Oosten en hield
daarna niet meer op.
De oudste en met zekerheid te identificeren
bordspelen zijn senet (bekend vanaf 3000
v. Chr.) en het Koninklijk Spel van Ur (ook
een racespel, ca. 2600 v. Chr.). Beide spelen
duiken op wanneer de grote landbouwstaten
in Egypte en Zuid-West-Azie ontstaan. Rond
die tijd verschijnen ook kubusvormige
dobbelstenen met stippen in de Indiase
Harappa-beschaving.
Het best onderzochte bordspel is schaken.
Dit is meteen het klassieke voorbeeld van
een wijd verspreid spel met voortdurende
veranderingen. De oerversie ontstond
waarschijnlijk in India, 1500 jaar geleden. En
met vrijwel iedere cultuurovergang (Perzie, het
Islamitische Rijk, West-Europa, China, Japan)
veranderden de spelregels. Het ging vaak om

culturele aanpassingen. In China, met zijn
keizerlijke bureaucratie, kreeg bijvoorbeeld
de koning (‘generaal’) twee ‘raadgevers’ of
‘mandarijnen’ in plaats van de ene ‘vizier’ die
hij nog in India had. En die generaal mocht
ook niet ‘rondreizen’: op het Chinese bord
verscheen een paleis (van 3x3 velden) waar de
generaal niet uit mocht. Pas aan het einde van
de Europese Middeleeuwen werd de oude,
trage vizier omgetoverd in de beweeglijke
koningin, die nu het machtigste stuk van het
bord is – volgens sommigen onder invloed
van de verering van de Maagd Maria.
Weer veel plezier en sterkte gewenst met de
opgaven.
Uiteraard hoop ik veel oplossingen te mogen
ontvangen.
Voor actueel schaaknieuws verwijs ik naar
www.theweekinchess.com

Richard van Tienhoven
richard.van-tienhoven@wanadoo.fr

Computerrubriek
door Frans Dingemans
Wel of niet aanraken …..
Op deze pagina ziet u een schermafbeelding van het
bureaublad van mijn notebook. Het is wat Microsoft
voorheen de ‘Metro Interface’ noemde, zeg maar het gezicht
van Windows 8. De term ‘Metro’ heeft Microsoft op een
gegeven moment vervangen door ‘Modern’, als om aan te
geven dat Windows 8 wel degelijk iets nieuws was. Daarover
verschilden de IT-volgers namelijk nogal van mening sinds
de eerste specificaties van de nieuwe Windows-versie
bekend werden. Ik heb Windows 8 nu een aantal maanden
in gebruik, zowel op mijn desktop als op mijn notebook. Of
dit tot tevredenheid is, leest u hieronder.

Om de clou maar gelijk weg te geven: jazeker, maar…
De nieuwe interface van Windows 8 gebruik ik bijvoorbeeld zelden.
Ik klik bijna altijd direct door naar het oude vertrouwde bureaublad
(linksonder op de schermafbeelding; u ziet een tafel op het terras van
mijn favoriete visrestaurant op Lanzarote ), waar ik op de bekende wijze
toegang heb tot mijn programma’s. Een bureaublad waaruit trouwens
een essentieel gebruikersonderdeel is weggelaten, maar daarop
kom ik zo terug.
Maar
waarom
niet die ‘Modern
(Metro)
Interface’
gebruiken? Daarom
is het tenslotte te
doen in Windows 8,
volgens Microsoft
althans.
Het
antwoord is simpel:
de nieuwe interface
van
Windows
8
is
helemaal
toegespitst op het
gebruik ervan via
een aanraakscherm,
met de vingers. Dus
een tablet of een
computer met zo’n
scherm. Nu heb
ik geen Windows
tablet en ook geen
aanraakscherm,
maar voor mijn
grafische werk gebruik ik vaak een los, programmeerbaar pentablet
van Wacom, te bedienen met een stylus (pen) of de vingers. Muis en
toetsenbord heb ik dan niet meer nodig, precies zoals Microsoft het
bedoeld heeft. En laat ik duidelijk zijn: dat werkt fantastisch! Maar wie
van u heeft zo’n pentablet? En de meesten van u hebben zelfs geen
Windows tablet of desktop computer met aanraakscherm. Natuurlijk,
je kan ook over het scherm vegen met de muis, zoals je dat op een
tablet doet met de vingers. Werkt zo slecht nog niet, maar het heeft iets
‘lomps’: alsof je een liefdesbrief schrijft met een slagerspotlood.
Wat mij betreft is de interface tactile van Windows 8 dus een beetje
trop beaucoup voor de meeste computergebruikers. Daar komt nog
wat anders bij: de (nieuwe) Windows 8 programmatuur, hier ook
apps genaamd. Ik moet zeggen, die vallen niet mee. Zitten er op de
Apple en Android tablets tal van juweeltjes bij, voor Windows moet je
ze nog met een lantaarntje zoeken. Dat geldt ook voor de Windows
app-versies van bekende software als Dropbox, Evernote, Skype en
dergelijke. Reden hiervoor is volgens mij dat Microsoft zeer strenge
eisen stelt op het gebied van (minimalistische) vormgeving. Dat doet

Apple ook, maar daar gaat het over het algemeen niet ten koste van
gebruiksgemak en mogelijkheden.
Genoeg gemopper nu. Want er zit ook veel (functioneel) moois in
Windows 8. Zelfs in de aloude desktop. Erg handig bijvoorbeeld is
het snelmenu dat uitschuift als u met de muis naar de rechterkant
van het scherm gaat. Hierin vindt u tal van functies die in oudere
versies van Windows dieper verborgen zaten. En erg mooi is het
lint, bekend uit Office-programma’s, dat nu ook vast onderdeel is
van de Verkenner. Taakbeheer is sterk verbeterd en het vernieuwde
statusscherm voor kopiëren en verplaatsen is een verademing. Een
noviteit is de ‘Bestandsgeschiedenis’: Windows bewaart nu op verzoek
oudere versies van (veelgebruikte) bestanden, op een locatie naar
keuze. Dus ook op een externe harde schijf of in the cloud (Dropbox
en dergelijke). Microsoft vindt het maken van een systeemkopie,
zoals bekend uit Windows 7, niet echt meer nodig, maar heeft het
niet durven te verwijderen. U vindt deze - in mijn ogen onontbeerlijke
- module nu in het Configuratiescherm onder het veelzeggende
kopje ‘Windows 7 Bestandsherstel’. Helaas heeft Microsoft een ander
essentieel onderdeel van Windows wél verwijderd: de startknop! Een
misser van de bovenste plank, waarop zoveel kritiek is gekomen dat de
startknop hoogstwaarschijnlijk zal herrijzen in Windows 8.1 (codenaam
‘Blue’). Deze update verschijnt in het vierde kwartaal van dit jaar. Wie
Windows 8 al gebruikt en
niet zolang kan wachten,
adviseer ik om online
voor een paar Euro de
zeer goed werkende
module ‘Start8’ van de
firma Stardock te kopen.
Moet u nu naar de (online)
winkel om Windows
8 aan te schaffen? Ik
zou zeggen: niet doen,
behalve misschien als
u nog XP gebruikt en
bepaalde
(nieuwere)
programma’s niet meer
willen draaien. Of als u
niet tevreden bent over
de stabiliteit van Vista.
Maar heeft u Windows
7:
niet
vervangen.
Iets anders is het als u
een nieuwe computer
aanschaft. Dan krijgt
u er veelal automatisch Windows 8 bij. In dat geval bent u met deze
column alvast een beetje voorbereid. Windows 8 is eigenlijk Windows
7plus. Een goed besturingssysteem dus, met wat extra’s. Valt u voor de
visuele pracht van die extra’s, dan wordt u als Nederlander in Frankrijk
nog gelukkiger dan u al was. Ontbreekt echter nog een ‘Drop of
Stroopwafels - app’ voor Windows 8. Is er eigenlijk al een voor de iPad
of - beter nog - voor Android?
P.S. In mijn vorige column beloofde ik op deze plek ook in te gaan
op de nieuwe Office 2013 (online ook ‘Office 365’ genoemd). Dat
komt de volgende keer. Maar ik kan nu alvast verklappen dat dit
géén spectaculaire maar wél een heel goede update is. Met een
verkoopmodel dat - voor de IT-wereld - revolutionair is. Schaft u gerust
alvast zo’n licentie aan voor 99 Euro per jaar, te gebruiken op vijf
computers die niet in één netwerk hoeven te hangen. In september
leest u wat ik ervan vind.
Frans Dingemans
frans@fdmedia.nl
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Kunstexpositie in Meuzac
In augustus a.s. is er voor het derde achtereenvolgende
jaar een kunstexpositie van Nederlandse kunstenaars in
de Salle Polyvalente (Salle des Fêtes) in Meuzac (87380
in de Limousin; afslag 42 op de A20). Aan de expositie
nemen tien Nederlandse kunstenaars deel die in de
Corrèze en de Dordogne wonen en werken.
Het geëxposeerde werk is heel divers, met onder meer
schilderijen van Ineke Niehof-Horward, Marijke Munne
en Milou Honig, beelden en schilderijen van Joseph
Wouters, glaskunst van Wilma Roelofs-Rikken, keramiek
van Judith Helena de Graaff, keramiek, schilderijen en
sieraden van Truus van Dalsem, illustraties en tekeningen
van Cissy Bosgra, kunstfotografie van Jaap de Winkel en
textiele kunst van Gabriëlle Eichholtz. Deze kunstenaars
exposeren regelmatig zowel in Frankrijk als in Nederland.
De vernissage is op zondag 11 augustus a.s. om 17.00 uur.
De toegang is vrij en de openingstijden zijn van maandag
tot en met donderdag 15 augustus van 15.00 tot 19.00
uur. Op vrijdag 16 augustus van 10.00 tot 19.00 uur,
omdat op die dag de jaarlijkse ‘Vide grenier’ (Brocante)
in Meuzac wordt gehouden met ca. 300 standhouders.

Meer informatie:
www.truusvandalsem.nl
www.munne.nl
www.milouhonig.com
www.meuzac-comitedesfetes.fr
clip-art.fotograf.de
joopwouters.blogspot.com
gabrielleeichholtz.blogspot.com
In het laatste weekend van juli (zaterdag 27 en zondag
28 juli) wordt er onder de naam Vari’Art een kunstroute
uitgezet langs de verschillende ateliers. Aan deze
kunstroute zijn ook ateliers toegevoegd van andere
kunstenaars. Zie ook bovenstaande websites.

Jaap de Winkel

Nadere inlichtingen bij: Stephan Ferrier (05 5500 7214)

Gabriëlle Eichholtz.

Milou Honig
Marijke Munne

Ineke Niehof-Horward

Judith Helena de Graaff

Joseph Wouters

Wilma Roelofs-Rikken
Cissy Bosgra
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Truus van Dalsem

Brief uit de Morvan (7)
Cognac

Kurk of schroefdop, that’s the question
Moet een fles wijn worden afgesloten
met een kurk, of mag er ook een
schroefdop op? Deze vraag houdt
in onze regio de gemoederen bezig
sinds er een wijnproeverij werd
gehouden in Chalon-sur-Saône onder
leden van de vereniging Femmes et
Vins de Bourgogne (VEVB).
De dames kregen glazen wijn van verschillende
jaargangen voorgezet, afkomstig uit flessen
die afgesloten waren geweest met een kurk
dan wel met een capsule (schroefdop). Het
was een z.g. blinde proeverij, dus niemand
kende de herkomst van de verschillende
wijnen.
Unaniem kozen de dames voor de wijnen
afkomstig uit flessen met een schroefdop.
Men vond de wijn frisser van smaak en beter
van kwaliteit. Reden voor Nadine Gublin,
oenologe (wijnkundige), te verklaren: ‘Een
opmerkelijke uitkomst, temeer omdat het
gebruik van de capsule in Frankrijk vrij recent
is. De capsule sluit beter af. Bij kurk, ook van
goede kwaliteit, bestaat er altijd kans op een
muffe smaak of geur.’
Madame Gublin sprak zich duidelijk uit voor

het gebruik van de schroefdop. Bovendien,
zo voegde deze deskundige eraan toe, is
het tegenwoordig moeilijk kurk van goede
kwaliteit te vinden.
Betekent dit dat u binnenkort in de
supermarkt wijnen van topkwaliteit zult
vinden in flessen met een schroefdop? Die
kans is klein. Wijnflessen afgesloten met een
kurk zijn onderdeel van een eeuwenlange
traditie en de kurk is, al dan niet terecht, het
synoniem voor kwaliteit. Dat zal voorlopig
nog wel zo blijven, tenminste in Frankrijk,
waar het gebruik van de schroefdop nog in
de kinderschoenen staat. In Nieuw-Zeeland
wordt 70 procent van de wijn aangeboden in
flessen met een capsule, in Australië is dat 55
procent en in Zwitserland 40 procent.
Ik moet ook bekennen, het is even wennen.
Het openen van de fles met een kurkentrekker
is een ritueel dat ik niet graag zou missen.
Het liefst gebruik ik zo’n kurkentrekker met
een hefboom, zoals je ook vaak bij obers
in het restaurant ziet. Er zit een mesje aan
waarmee je het plastic omhulsel van de hals
kunt lossnijden. Dan volgt het indraaien van
de schroef, gevolgd door de zachte plop
waarmee de kurk de fles verlaat. Daarna komt

het mooiste geluid: het klokken van de wijn
bij het uitschenken van de fles.
Het krakend losdraaien van een aluminium
dop is heel wat prozaïscher. Het is alsof je een
fles slaolie openmaakt. Daar staat tegenover
dat de ‘muffe geur en smaak’ waarover
Madame Gublin sprak mij bekend voorkomt.
De oorzaak is meestal dat de fles niet goed
afgesloten is geweest bij het bewaren. Er is
zuurstof bij de wijn gekomen en dat is funest.
Helaas moet je dan vaststellen dat de wijn, die
jaren heeft liggen rijpen in de kelder, ‘kurk’
heeft. Vooral met dorstige gasten aan tafel,
die geduldig hebben zitten wachten, is dit een
teleurstelling.
‘Ik haal wel even een nieuwe fles,’ probeer je je
gezicht te redden.
Dus toch maar de schroefdop? Ach, misschien
heeft een volgende generatie daar geen
moeite mee. Het mooiste
geluid, het klokken van de
wijn bij het inschenken van
de glazen, blijft immers
gewoon bestaan.

Rob Scherjon

Hoe gaat het nu met die aanhanger ……..
Als u met een aanhanger op pad gaat kon dat wel eens
minder eenvoudig blijken te zijn dan u denkt... Alles draait
om het gewicht! Een hanger met een gewicht > 749 KG moet
geremd zijn.
1.
Rijbewijs: als de aanhanger minder dan 750 KG weegt volstaat
een B rijbewijs; ook als de aanhanger >750 KG weegt maar minder dan
het maximum gewicht van de auto (PTAC) en het gewicht van auto +
aanhanger < 3500KG is. Anders BE rijbewijs nodig.
2.
Verzekering: alleen aanhangers van maximaal 500 KG vallen
onder de WA verzekering van het trekkende voertuig; voor zwaardere
aanhangers moet contact opgenomen worden met uw verzekering.
3.
Kenteken: aanhangers met een gewicht van meer dan 500 KG
moeten voorzien zijn van een eigen kenteken.
4.
Maximum snelheid: als het maximum toegestane
treingewicht (auto + aanhanger: PTRA) meer dan 3500 KG is, is de
toegelaten maximale snelheid op gewone wegen 80 km/h en op de
snelweg 90 km/h, ONGEACHT het daadwerkelijke gewicht.
Stel ik heb een auto met een aanhanger van 750 KG.
Het maximum toegelaten gewicht van de auto (PTAC) is 1650KG en het
maximale toegelaten gewicht voor de combinatie (PTRA) is 2550KG.

1. Wat is de maximaal toegelaten snelheid op de weg in Frankrijk?
2. Dezelfde vraag maar nu met een auto met een PTAC van 2300 KG en
een PTRA van 4500KG?
Antwoord
Vraag 1:
Vraag 2:

gewone weg
90 km
80 km

autoroute
130 km
90 km

Dus met een lichte auto mag je met dezelfde aanhanger harder rijden
dan met een zwaardere auto…
PTAC : poids total autorisé en charge
PTRA : poids total roulant autorisé

Renso Vonk
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Drukke scheepvaart op de rivier van de hoop
Het is een warme dag in augustus en vanaf de hoogte bij Castelnaud kijken we neer op de vallei van de
Dordogne. “Het lijkt wel de Kalverstraat” zegt mijn Nederlandse metgezel, wijzend op de langzaam stromende
rivier. Zo ver het oog reikt is het een wirwar van kano’s en kajaks met daartussen een enkele gabare, een
klassiek vrachtschip dat opnieuw is gebouwd voor tochtjes met toeristen. Recreatie bepaalt tegenwoordig
het beeld van de Dordogne maar dat is wel eens anders geweest. Eeuwenlang was de rivier een belangrijke
verkeersader voor de handelsvaart en duizenden schepen voeren stroomop- en stroomafwaarts. Die
scheepvaart was de motor van de welvaart in de Dordognevallei en vooral in het nu nauwelijks bevaarbare
middendeel tussen Souillac en Bergerac.
De Dordogne ontspringt op de Puy de Sancy
(1885 meter) in het Centraal Massief. Nou
ja, ontspringen… De rivier ontstaat door
het samenvloeien van verscheidene beken,
waarvan de Dore en de Dogne de belangrijkste
zijn. Vandaar de naam: Dordogne.
Bijna vijfhonderd kilometer lang stroomt
hij door zes departementen: Puy de Dôme
(Auvergne), Cantal, Corrèze (Limousin), Lot,
Dordogne en Gironde. In de bovenloop
is de Dordogne een woeste bergrivier,
daarna stroomt hij in diepe gorges door
de hoogvlakte, verlaat bij Argentat het
Centraal Massief en komt in de Lot en de
Dordogne, waar hij in wijde bochten tussen
het kalkgesteente zijn weg naar de kustvlakte
van de Bordelais vervolgt. In Libourne wordt
het een brede rivier, onderhevig aan de
getijden, en bij Bec d’Ambès - ten noorden
van Bordeaux - komt de Dordogne samen
met de Garonne om de Gironde te vormen en
uit te monden in de Atlantische Oceaan.
“La rivière espérance”, de rivier van de hoop,
noemt schippersvrouw Elina Donnedieu de
Dordogne. Want in haar tijd leeft een groot
deel van de bevolking in de vallei min of meer
van de scheepvaart; voor- of tegenspoed,
rijkdom of armoede worden bepaald door
de rivier. Elina Donnedieu is een van de
hoofdpersonen in La Rivière Espérance, het
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in 1990 verschenen boek van de bekende
schrijver Christian Signol over het vroegere
schippersleven. Het speelt rond 1830, toen
de schippers met hun gabares vanaf Souillac
met hout stroomafwaarts voeren en geladen
met zout, specerijen en gedroogde vis
terugkeerden.
Het beeld van de Dordogne werd in vroeger
eeuwen bepaald door de vele vrachtschepen
die af en aan voeren. Het transport van

eikenhout uit de hoger gelegen gebieden, de
Auvergne en de Limousin, was de basis voor
de scheepvaart stroomafwaarts. Daar werden
in de Bergerac en de Bordelais wijnvaten
van gemaakt want het was van veel betere
kwaliteit dan het eikenhout uit de vallei.
Daarnaast vervoerden de schepen ook andere
producten uit de Auvergne en de Limousin,
zoals kazen, kastanjes, jeneverbessen, honing,
leer en schapenwol. Die werden meestal
in Bergerac verhandeld of overgeladen op
grotere schepen en via de zeehaven Libourne
geëxporteerd. Op de terugweg namen de
schepen graan, rijst, zout en stokvis mee
maar die tocht was veel moeilijker en duurde
aanmerkelijk langer dan de heenreis. Tegen
de stroom in zeilen was niet mogelijk en
dus werden het trekschuiten, die door op
jaagpaden sjokkende ossen langzaam naar
de thuishaven werden getrokken.
In de vallei ging dat nog wel maar in de
woestere gebieden bovenstrooms, met een
rivier vol stroomversnellingen en rotspartijen,
was dat praktisch onmogelijk. Daarom
maakten de schepen die vanuit Argentat,
aan de voet van het Centraal Massief, het
hout voor de wijnvaten vervoerden, slechts
een enkele reis stroomafwaarts. Ze werden
simpel en goedkoop gebouwd van berkenen populierenhout en op de plaats van
bestemming gesloopt. De planken, die nog
bruikbaar waren als brandhout of timmerhout
werden voor een appel en een ei verkocht.
Andere en meer duurzame scheepstypen die
de Dordogne bevoeren waren de coureau,

een smal schip met een scherpe boeg dat
50 ton kon laden, en zijn kleinere broertje
de couralin. Bijzonder populair in het
middendeel en de lagere delen van de vallei
was de gabare, een platbodem met een ronde
romp en een goede tuigage, die moeiteloos
kon manoeuvreren op het woelige water in
de vaak sterke westenwind.
In de streek rond Bergerac was de wijn het
belangrijkste product dat over water werd
vervoerd. Maar ook het papier van de Couze
(een zijriviertje) en andere producten uit
de Périgord – jeneverbessen, kastanjes,
houtskool – werden naar de haven van
Bergerac vervoerd. Ze waren voor het
merendeel bestemd voor de export, niet
zelden naar de Republiek der Verenigde
Nederlanden.
Bergerac was dus een belangrijke havenstad,
waar schepen werden bevracht of vrachten
werden overgeladen voor doorvoer naar de
kust. Langs de kades lagen pakhuizen en in
de oude benedenstad werd handel gedreven
en werkten ambachtslieden als kuipers,
scheepstimmerlieden en touwslagers. Er
waren leerlooierijen en in de Rue Mazeau
stonk het doordringend naar de kabeljauw
die daar werd ontzout.
Souillac was vooral van belang als laatste
haven van de opvaart en overlaadhaven
van het hout voor Bergerac en de Bordelais.
Bovendien was het de stapelplaats en het
verdeelpunt van het zout voor de Quercy, de
Limousin en de Auvergne. Ook Souillac was
een levendige havenstad met een bevolking
van reders, kooplieden, schippers, matrozen,
ambachtslieden en loodsen, die de schepen
door de gevaarlijke passages van de rivier
leidden.
De scheepvaart op de Dordogne kampte
hier en daar met grote problemen want de
rivier zat vol obstakels, stroomversnellingen
en ondiepten; ook in het betrekkelijk rustige
middendeel van de vallei. In La Rivière
Espérance laat Christian Signol de dan
13-jarige Benjamin al direct kennis maken
met de gevaren van de Dordogne als hij in
1832 vanuit Souillac meevaart op het schip
van zijn vader.
“Het schip voer recht op de rotsen van Raysse
af. Dat was een nauwe doorvaart waar aan het
eind een steile rotspunt opdook, omgeven
door een maalstroom met verraderlijke
draaikolken. Op het moment dat de stroom
het schip meetrok, stuurde Victorian (de
vader en kapitein WJ) zo veel mogelijk naar
bakboord en na een schijnbaar slordige
manoeuvre schoot de gabare aan stuurboord
rakelings langs de rots en kwam terecht in
rustiger water”.
Gevreesd was de Pas de la Gratusse bij
Lalinde, een gedeelte van de rivier vol
stroomversnellingen
en
rotsblokken,
waar veel schepen verongelukten. Op de
linkeroever, tegenover de stad, stond zelfs een
kapel gewijd aan Saint-Front, die het monster
moest bezweren dat in dit gevaarlijke water
huisde en het op de schippers had voorzien.

De kapel kon later echter worden afgebroken
want om die hindernis bij Lalinde te omzeilen,
begon men in de eerste helft van de 19de eeuw
met het graven van een kanaal tussen Mauzac
en Tuillières. Het vijftien meter lange kanaal
met zes schutsluizen werd in 1843 geopend.
Enkele jaren later werd stroomafwaarts van
Bergerac een dam met een sluis in de rivier
gebouwd om het water op te stuwen en de
bevaarbaarheid te verbeteren.

Tegelijkertijd werden de wegen verbeterd en
nam het wegtransport toe. De concurrentie
van de spoorwegen werd funest voor de
scheepvaart op de Dordogne want de treinen
waren snel en reden altijd terwijl de schepen
langzaam waren en alleen bij hoog water zo’n vijf maanden per jaar - volledig geladen
konden varen. Aan het einde van de 19de
eeuw begon in snel tempo de afbraak van
de handelsvaart op de Dordogne en enkele
decennia later was het voorbij.

Omstreeks het midden van de 19de eeuw
floreerde de scheepvaart op de Dordogne
als nooit tevoren en er werden veel meer en
andere producten vervoerd dan in vorige
eeuwen. De archieven geven een precieze
indruk van de scheepsladingen op het traject
tussen Limeuil en de haven van Libourne in
het jaar 1858. Stroomafwaarts naar Libourne
vervoerden de schepen nog steeds vooral
wijn uit de Bergerac (meer dan de helft
van de ladingen), hout voor de wijnvaten
en papier van de Couze. Maar ze kwamen
ook de rivier afzakken met notenolie uit de
Sarladais, kastanjes uit de Limousin, ijzer
van de Vézère, molenstenen uit Domme,
natuursteen en wat andere producten uit
de Périgord zoals dakpannen, aardewerk,
leer en looizuur. Stroomopwaarts waren
ze geladen met steenkool, metalen en
allerhande voedingsmiddelen – zout, suiker,
koffie, olijfolie, gezouten vis, gedroogde
groenten en graan – voor de bevolking van
de riviersteden en het achterland.

Er viel tenslotte weinig meer te varen want
in de eerste helft van de 20ste eeuw werden
in de rivier verscheidene stuwdammen en
waterkrachtcentrales gebouwd. Niet alleen
in de nauwelijks bevaarbare bovenloop
maar ook in het middendeel boven Bergerac,
waar het verval nog tamelijk groot was. In
1926 werd een groot deel van de Dordogne
afgevoerd van de lijst van bevaarbare Franse
rivieren maar toen was men eigenlijk al
vergeten dat er ooit een drukke handelsvaart
bestond. Het is min of meer symbolisch dat
omstreeks diezelfde tijd de laatste gabare
zich in Cénac te pletter voer tegen een kabel
die over de rivier gespannen was.
Het heeft lang geduurd, tot de grote uitbraak
van het toerisme, voor het weer druk werd op
de Dordogne. De nieuw gebouwde gabares,
voorzien van een fluistermotor, varen nu
met ladingen vakantiegangers en worden
omringd door duizenden kano’s. Het is
weliswaar geen handelsvaart maar toch een
aardige bron van inkomsten.

Toch kwam omstreeks die tijd het einde van
de drukke handelsvaart op de Dordogne al
in zicht. In 1857 werd de eerste spoorweg
aangelegd, van Périgueux richting Bordeaux.
Tussen 1872 en 1891 volgden er meer, van
Périgueux in andere richtingen en een
spoorweg tussen Libourne, Bergerac en
Sarlat, vlak langs de rivier de Dordogne.

Wil de Jong
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Joanna Bos - Bel Air Taal Service

Leer Frans op een effectieve en leuke manier in een prachtige omgeving.
Een vertaler of tolk nodig?
Bel me voor een afspraak bij de notaris, makelaar, bank of advocaat.
Vertaling en redactie, taaltrainingen Frans, Engels en tolkwerk.
Beëdigd vertaalster verbonden aan het hof van Montauban.

tradu.bos@wanadoo.fr
http://beller.monsite-orange.fr
Tel. 05 63 29 04 72

Le Bourg – 24800 ST. JEAN DE COLE
Tel.: 05 53 62 38 03
Fax: 05 53 55 08 03

HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET GEHOORD WORDT?

Lucia Soeters

agence@immobilier-dordogne.com
www.immobilier-dordogne.com

Naar je luisteren en je helpen je leven (weer) op de
rails te krijgen. Dat is wat ik kan bieden.
Individuele en relatietherapie.
Gediplomeerd beoefenaar van Gestalt therapie, IFAS Parijs

05 55 08 16 90 / 06 73 72 11 36

ILSEWOLFF
WOLFFCOUNSELING
Counseling
ILSE

Gevraagd:
• nette ingerichte (vakantie)huizen, geschikt voor
verhuur, in Frankrijk, België en Nederland
• beschikbaar voor een aantal weken in de periode
april t/m oktober
• van eenvoudig tot luxe, met of zonder zwembad
• huurprijzen tussen € 400 en € 3000 p.wk. voor het
hoogseizoen

ilsewolff@live.nl
ilsewolff@live.nl
0553
5350
3088
8891
91 0031(0)627021331
0031(0)627021331
05

Marcel Verhoeven

malcoussel@free.fr

Montayral - Lot et Garonne

Tel: 05 53 41 09 77

Ferronnerie Theo van Os

De specialist voor al uw ijzer- en smeedwerk.
Van ontwerp tot eindproduct. Restauratie en reparatie.

Lieu dit Brégérac
24390 HAUTEFORT
DORDOGNE
Tel/fax 0553 501171
www.ferronnerie-vanos.com email: ferronnerie.vanos@orange.fr
14
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Geboden:
jarenlange verhuur ervaring
goede samenwerking (1 op 1)
betrouwbaar, serieus en snel
gemiddelde jaarlijkse huurinkomsten voor u
als eigenaar (minus administratiekosten) en
afhankelijk van het type én ligging woning:
€ 4.000 tot € 20.000

www.meandervakantiewoningen.nl

24390 Hautefort, Dordogne

Coaching, ondersteunende gesprekken

luciasoeters@retabout.com

Inlichtingen/informatie: Nelly Rebel, Almere Hout NL, Tel. 036-7 50 52 01

Individueleen Relatietherapie,
Supervisie
Individueleen Relatietherapie,
Supervisie
en
Coaching.en
LidCoaching
N.V.R.G. en L.V.S.C.
Lid 24390
N.V.R.G.
en L.V.S.C.
Hautefort,
Dordogne

Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France

Hulp bij levensproblemen

PC HELP

eken

omstr
gne en
Dordo

COMPUTER EN INTERNET HULP BIJ U THUIS
•
•
•
•

Installatie
Onderhoud
Reparatie
Instructie

24390 TOURTOIRAC
TEL. 06 71 41 55 68
Info@PCHelpweb.fr
www.PCHelpweb.fr

GENEA te Druten
Het onderzoeksbureau voor genealogie en bedrijfsgeschiedenis.
Voor onderzoek naar de origine van uw familienaam, familiewapen,
de lokale geschiedenis, de geschiedenis van uw bedrijf of voor een
biografie, in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
Voor een rapport of boek over uw familie en/of bedrijfsgeschiedenis,
ter opluistering van een familiegebeurtenis of bedrijfsjubileum:
Drs. Henri A. Peers
Erkend genealoog en historisch onderzoeker BHIC te ’s-Hertogenbosch.
Voormalig onderzoeksmedewerker Radboud Universiteit te Nijmegen.
Ervaren rapporteur en publicist.
Tel. : 06-53 19 34 23
E-mail : henri@novi.net
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Met SECARA, heeft de firma BUTET-DE JONG zijn mogelijkheden uitgebreid om u goed te verzekeren in heel Frankrijk. Om steeds beter te kunnen
inspelen op de wensen van onze klanten doet het ons genoegen u een groepscontract voor een aanvullende ziektekostenverzekering toe te zenden
voor alle Nederlanders in Frankrijk, onder de vorm van een vereniging:

Met betrekking tot de risico dekking en de premie heeft u de keuze uit 2 formules 150 %** en 300 %** en een eenvoudige manier van de
vaststelling van het tarief (Prijs per maand in €uro 2013):
Met CPAM*

Formule

- 35 jaar

Alleen

Echtpaar

Familie

Zonder CPAM*

€ 51

€ 102

€ 137

- 35 jaar

Formule

Alleen

Echtpaar

Familie

€ 317

€ 628

€ 946

€ 63

€ 124

€ 168

36-64 jaar

€ 385

€ 766

€ 1.151

+ 65 jaar

€ 77

€ 152

€ 201

+ 65 jaar

€ 470

€ 937

€ 1.409

- 35 jaar

€ 73

€ 148

€ 187

- 35 jaar

€ 368

€ 732

€ 1.097

€ 90

€ 178

€ 226

36-64 jaar

€ 448

€ 892

€ 1.340

€ 105

€ 209

€ 273

+ 65 jaar

€ 535

€ 1.067

€ 1.607

36-64 jaar

36-64 jaar

150 %**

300 %**

+ 65 jaar

* Caisses Primaires d’ Assurance Maladie

150 %**

300 %**

** Van het ziekenfonds tarief

Services Etudes ConseIls Assurances Rhones–Alpes
B.P. 88
38480 le Pont-de-Beauvoisin
Tél : +33(0)4.76.37.05.22. Fax : +33(0)4.76.37.33.12
E-mail : Peter.de.jong@secara.fr - Web-site : http://www.secara.fr
SARL au capital de 7622,45 €uro – RCS Bourgoin-Jallieu B 398 19 048 – N° Siret : 398 139 048 00019 – NAF : 6722Z
Garantie financière et assurances de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances
Orias n° 07 000 448 (www.orias.fr) - ACAM, 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

Evenementen, feesten, partijen, vergaderingen tot 200
personen met overnachtingen
24160 St. Médard d’Excideuil DORDOGNE FRANKRIJK
Tel: 00 33 5 53 55 34 34 (ook Nederlands gesproken)

René Horstman
La Clavière
24290 AUBAS
05 53 51 91 07
rene.horstman@free.fr
SIREN 447 953 589
Wij leveren sinds 2003 een totaalpakket in renovatieprojecten van A tot Z,
waarin u alle expertise onder één dak vindt.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in de aanleg van natuurlijke zwemvijvers.

Arie Sluimer Conseil
Aangiften inkomstenbelasting
Advisering ter zake de tweede woning
Vermogens- en successieplanning
Advisering rondom de pensioen BV en
Overige relevante zaken.

Telefoon: +33(0)553621832
Mobiel: +31 (0)6 53 54 70 81
e-mail: ariesluimerconseil@gmail.com
Identificatie SIRET: 523 983 427 00015

Een publicatie zoals deze kost 60 ct per mm hoogte.
Dit kan dan voor 10 Euro, uw publicatie zijn.
U bereikt hier minstens 1500 lezers mee.
Mail naar: sponsoring@drop-of-stroopwafels.net

Mouton 24470 Saint-Saud Lacoussière

Cabinet J. C. PLANCHON
Verzekeringen

Kent u de verschillen tussen de diverse verzekeringen in Nederland en Frankrijk?
Wilt u verzekerd zijn van een goede afhandeling van eventuele schades?
Vraag dan gerust mijn advies of een gratis voorstel t.b.v. uw specifieke situatie.
Uw Frans- / Nederlandstalige contact: Laurentia Parcelier Muller

24300 NONTRON

Tel. direct: 05.53.56.09.01

Fax.: 05.53.56.99.93

24340 MAREUIL

E-mail: H924281@agents.allianz.fr

n° orias 07 003 918
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Restaurant
Restaurant
golf
golfde
de La
La Preze
Preze
Déjeuner
Déjeuner et
et Diner
Diner
Menu
Menu et
et áá la
la carte
carte
Ouvert
Ouvert 7/7,
7/7, 16220
16220 Ecuras
Ecuras
05
05 45
45 23
23 25
25 54
54

Wij wonen en werken in de Dordogne.
Wij vinden altijd wat u zoekt.
Korte lijnen en heldere adviezen.
Begeleiden van A tot Z.
Blijvend aanspreekpunt, ook na de koop.

+33 (0)6 752 154 55 - www.stom-immo.com

Les 100 “Plus Beaux Détours” de France
Op de afgelopen Algemene Jaarvergadering ontvingen de aanwezige leden een boekje ter
gelegenheid van het 100e nummer van Drop of Stroopwafels. Dit boekje is een uitgave van
de vereniging ‘Les 100 “Plus Beaux Détours” de France’, een vereniging die eind 1998 werd
opgericht op initiatief van Jean Jacques Descamps. Toen bundelden 32 kleine plaatsen zich
om zich te presenteren als ‘een omweg waard’ langs de Franse snelwegen, nu zijn het al
jaren 100 plaatsen. Michelin is partner en het boekje is gratis verkrijgbaar bij de aangesloten
Offices de Tourisme. Dus mocht u een extra boekje willen hebben, u kent nu de weg.
De niet aanwezige Drop leden hebben het boekje thuisgestuurd gekregen en kunnen ook zij
genieten van bezoeken aan prachtige kleine plaatsen, ook voor Fransen mooie toeristische
attracties.
Wanneer je het boekje doorbladert, besef je steeds weer hoe mooi en bijzonder Frankrijk
toch wel is. Het maakt je weer een beetje blij en dankbaar dat je er wonen mag.

Henk van Elferen

Opgaaf wereldinkomen
In de recentelijk gehouden algemene ledenvergadering
van Drop of Stroopwafels zijn enkele vragen gesteld
over de opgaaf wereldinkomen. Hieruit bleek dat er
veel onduidelijkheden bestaan over wat wel en wat niet
aftrekbaar is.
De hoofdregel is dat u de opgaaf wereldinkomen in dient te vullen naar
de regels van de Nederlandse belastingwetgeving. De gegevens van
de opgaaf wereldinkomen worden na controle door de belastingdienst
Heerlen doorgestuurd naar het CVZ en de belastingdienst Heerlen
geeft een beschikking artikel 8a af (niet in Nederland belastbaar
inkomen). Indien u verdragsgerechtigd bent legt het CVZ vervolgens
op basis van de verkregen informatie een aanslag ZVW en AWBZ op.
In dit artikel een korte toelichting op de meest voorkomende posten bij
de opgaaf wereldinkomen.
Inkomen (vraag 1c)
Hier geeft u het totaal loon loonheffing op van al uw jaaropgaven, bv.
AOW pensioen, particuliere pensioenen en lijfrenten.
Inkomsten eigenwoning(vraag 1 e)
Hier geeft u de huurwaarde van uw hoofdwoning op. Het percentage
is afhankelijk van de waarde van de woning. U mag de betaalde rente
verband houdend met de financiering van uw woning en de daaraan
gerelateerde kosten aftrekken. Een negatief saldo leidt tot aftrek. Indien

16

Drop of Stroopwafels, juni 2013 - Nummer 101

er geen aftrekposten zijn wordt de huurwaarde verminderd tot nihil,
vanwege de aftrek “geen eigen woningschuld”.
Voordeel uit sparen en beleggen (vraag 4a /m 4d)
Hier geeft u de saldi op van bankrekeningen, effecten, tweede huis ed.
naar de stand per 1 januari 2012. Na aftrek van de heffingsvrije voet,
wordt als inkomen in aanmerking genomen 30% van 4% forfaitair
rendement = 1,2% van het opgegeven vermogen.
Specifieke zorgkosten (vraag 5 d)
•
aftrekbare specifieke zorgkosten zijn uitgaven voor:
genees- en heelkundige hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, kosten
voor bepaalde hulpmiddelen, op medisch voorschrift aangebrachte
aanpassingen aan een woning enz.
•
Niet aftrekbaar zijn oa.:
De premies voor uw basisverzekering, de premies voor uw aanvullende
zorgverzekering en kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen
risico vallen.
Het voert in dit artikel te ver om alle posten (uitgebreid) te behandelen,
daarom verwijs ik u naar de uitgebreide toelichting
op de site van de belastingdienst.
Indien u meent de opgave 2012 niet correct te
hebben ingevuld, kunt u een gecorrigeerde opgave
doen aan de belastingsdienst in Heerlen.
Arie Sluimer

In Frankrijk wonen en
in Nederland ziek worden
Naar aanleiding van heel veel vragen met betrekking tot een
eventuele behandeling in Nederlandse ziekenhuizen heb ik mij
maar weer eens tot de CVZ en de Agis gewend met het volgende
resultaat:

•    Sinds 2010 heeft u het recht op zorg in Nederland, dus tot zover is
er geen probleem.
• Omdat u via de CVZ verzekerd bent (in Frankrijk) zult u dus
worden vergoed via het Nederlandse basispakket, de aanvullende
ziektekostenverzekering die u in Frankrijk heeft afgesloten zal dus
niets vergoeden aangezien de vergoedingen niet via de CPAM lopen,
maar via de CVZ.
• Dit jaar zal het in Nederland geldende eigen risico nog niet
toegepast worden, maar vanaf volgend jaar wel – dit eigen risico zal
dus ook voor u van toepassing zijn.
• Concreet houdt dit dan in dat u alleen vergoeding krijgt van de
basiskosten (in Nederland), dat u geen verhaal kunt halen bij uw
aanvullende ziektekostenverzekering (in Frankrijk) en u een eigen
risco hebt te betalen.
• Om dus niet voor verrassingen komen te staan, kunt u dus het
beste van te voren aan de behandelende arts een prijsopgaaf (in
Frankrijk devis) vragen, dit is trouwens ook te doen gebruikelijk
in Frankrijk – u vraagt dus een devis en daarop wordt dan
gespecificeerd wat de exacte kosten zijn, dus welk percentage
wordt vergoed door de basis/CPAM en welk percentage door uw
aanvullende ziektekostenverzekering (Mutuelle) voor haar rekening
wordt genomen en vervolgens het bedrag dat er dan eventueel voor
u over blijft om te betalen. Handig, want dan weet u van te voren
waar u aan toe bent. Dit devis is ook aan te vragen bij een mogelijke
tandartsbehandeling.
• U kunt deze informatie ook direct opvragen bij de Agis.
• Voor wat betreft de verwijskaart die u normaal gesproken dient
te overleggen, kunt u dit het beste van te voren bespreken met het
ziekenhuis van uw keuze.
In prinicpe dient u in het bezit te zijn van een door een Nederlandse
arts afgegeven verwijskaart, maar het is ook mogelijk dat men een
Franse verwijskaart accepteert, en wellicht zijn er ook ziekenhuizen
die helemaal geen verwijskaart vragen.
• De aan u door de CVZ verstrekte EHIC kaart is een bewijs van
in het bezit zijn van een basisverzekering, en garandeert derhalve
noodhulp in het buitenland en Nederland, maar vervangt dus niet de
benodigde verwijskaart
• Het is zeer aan te bevelen om voor verblijf/vakantie in het
buitenland een S 3125 a (of b) formulier bij de CPAM aan te vragen,

waardoor u een niet voorziene behandeling in het buitenland bij
thuiskomst bij de CPAM kunt declareren.
• Er stond in de laatste DoS een artikel dat ook aan dit probleem
refereert. Echter voor alle duidelijkheid de aangehaalde
maatschappijen zijn voornamelijk reisverzekeringen en dat heeft dus
niets te maken met basis en aanvullende ziektekostenverzekeringen,
met dien verstande dat een reisverzekering daar wel gebruik van zal
maken om de gemaakte kosten te verhalen. Dat gaat als volgt: u
komt om wat voor reden dan ook, anders dan zelf verkozen, in het
buitenland in een ziekenhuis terecht, dan zal uw reisverzekering
als het ware garant staan voor de benodigde zorg en de hieraan
verbonden kosten en deze dan later weer trachten te verhalen via
uw basis en aanvullende ziektekostenverzekering.
Een reisverzekering heeft op dit gebied dus zeker z’n nut, omdat zij
in een vaak toch al moeilijke situatie de administratieve rompslomp
van u overneemt /de zaken voor u regelt.
Voor wat betreft uw ziektekostenverzekering:
• U regelmatig uw carte vitale moet laten updaten bij de apotheek
(bijvoorbeeld) om eventuele wijzigingen (al dan niet bij u bekend)
niet uw terugbetaling te laten stagneren
• Zodra u zelf een betaling voor een bezoek of een behandeling
heeft moeten doen, anders dan via uw carte vitale/basisverzekering,
deze formulieren onder vermelding van “aquitté(e) of reglé(e)”
(door de arts/kliniek) op te sturen naar uw aanvullende
ziektekostenverzekering, waarbij het handig is uw polisnummer te
vermelden, of anders naar uw assuradeur die dit dan voor u zal doen.
• Wanneer u een feuille de soin/(bruin) ziektekostenformulier
heeft gehad van bijvoorbeeld een plaats vervangende (huis)arts,
dient u deze ingevuld met uw naam, adres en verzekeringsnummer,
gedateerd en ondertekend, op te sturen naar uw
basis verzekering.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande
vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan
niet contact met mij op te nemen.
Laurentia Parcelier-Muller

Plus Value
Als een huis verkocht wordt en het is niet (meer) het hoofdverblijf, dan
krijgt men te maken met de plus value immobilière.
Dit is het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs na aftrek van
bepaalde posten en een correctie afhankelijk van hoe lang het huis in
eigendom geweest is.

Maar wat als je verhuist en de woning is nog niet verkocht? In 2009 was
de termijn waarbinnen de plus value nog niet in werking trad, 2 jaar.
Die is teruggebracht naar 1 jaar: de regering vindt dit
een “redelijke” termijn ……..
Waarvan acte!

Tot de aftrekposten horen bouwkundige voorzieningen zoals
uitbreidingen, maar geen onderhoud; vervangen van het dak of de
elektrische bedrading in huis vallen niet onder aftrekposten.
Deze plus value wordt voor het resterende deel belast met 34.5%.

Renso Vonk
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Vruchtvlees
Er zijn van die woorden die een geheel eigen leven gaan leiden vanaf het moment
dat ze worden uitgesproken. Woorden die door het hoofd blijven spoken,
waardoor ze aanleiding geven tot de meest wijdlopige gedachtespinsels die lang
niet allemaal de kuisheidsprijs verdienen.
Vruchtvlees is zo'n woord. Vruchtvlees.
Ik denk nooit aan appels als ik denk
aan vruchtvlees. Vruchtvlees heeft iets
sappigs, Iets soppigs zelfs en er is niet
veel fantasie voor nodig om vruchtvlees
tot een zondig begrip te verklaren.
Een absoluut vlezige vrucht met veel
vruchtvlees is zo'n grote oranjeachtige
pompoen
met
overtollig
veel
wulpse rondingen. Zo'n vrucht, die
eigenlijk een groente is en die, geheel
overeenkomstig haar aard, zeer laag aan
de grond tot volle rijpheid komt, mag
slechts met de hand worden geopend.
Een eerste aanzet kan een ondiepe
snede overdwars zijn, maar daarna
wordt met onbarmhartig aanzwellende
handkracht de ene helft van de andere
gescheiden.
Dat geluid! Dat slurpende, weerspannige
geluid als de weerstand van het
vruchtvlees wordt gebroken. Nu kan
er een lekker pittige soep van worden
gemaakt. Zorg voor een liter kruidige
runderbouillon. Voor 150 gram crème
fraîche, 5 tenen knoflook, 2 gesnipperde
uien, 1 eetlepel tomatenpuree, 1 kleine
rode peper, 100 gram ontbijtspek in kleine
blokjes, sap van een halve citroen, zout en
olijfolie,. En voor 1 kilo in blokjes gesneden
vruchtvlees van een oranje pompoen. Bak
in een ruime pan de ui, het pepertje, de
geperste knoflook en het spek zachtjes
gaar in een paar lepels olijfolie. Voeg de
tomatenpuree toe en daarna de pompoen
en het citroensap. Laat het geheel 45
minuten zachtjes sudderen. Af en toe
roeren. Voeg dan zoveel hete bouillon toe
tot een niet al te dunne soep ontstaat.
Dan mag al roerend de crème fraîche er
in. Nu nog op smaak brengen met zout.
Eventueel garneren met broodcroutons
en gehakte peterselie.
Een vrucht zonder vruchtvlees, maar
barstensvol bleekrood, sappig zoetzuur
zaad is de 'Punica Granatum', de
granaatappel. De Spaanse stad Granada
is er naar genoemd, de granaatappel
komt voor in het Spaanse staatswapen.
Kwam het door de bijna overvloedige
vulling dat deze vrucht in het oude
Egypte en bij de Feniciërs het symbool
van liefde en vruchtbaarheid was? Het
lijkt niet onlogisch voor een ieder die
ooit een rijpe granaatappel probeerde
te pellen en, zodoende, de zaadjes
tussen de vingers voelde ontsnappen.
Is er wulpser vruchtvlees dan het
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vruchtvlees van een vijg? Net als de
granaatappel is de vijg een schijnvrucht,
de echte vrucht zit binnenin. Maar
waar de granaatappel uit zijn vel barst
als de volwassenheid daar is, blijft
de vijg met ingetogen schroom haar
geheimen verbergen, tot voorzichtige
en geduldige vingers de opening tot
haar schoot weten te vinden. Dan
buigt ze haar vel ver achterover, zodat
ze zich bijna binnenstebuiten keert in
haar verlangen àlles te geven. Geniet
er dan ook van, als zo'n warmbloedige,
rijpe schoonheid uit de Middellandse
Zeegebieden zich aanbiedt. Ze past zich
bij alles aan. Ze past in fruitsalades, in
compotes en in taarten. Ze kan warm
bij tamme eend en koud met geklopte
room en frambozenpuree. Maak zo saus
van verse vijgen:
Pureer in de keukenmachine 500 gram
rijpe, gepelde vijgen en 1 eetlepel roze
pepers, en wrijf de puree door een zeef.
Voeg er een glas zoete dessertwijn aan
toe, 1 eetlepel citroensap en zoveel suiker
als u lekker vindt. Goed laten afkoelen.
Granaatappelzaadjes zijn er vast erg
lekker in.

leek, omdat het ontknopen van zo'n
prachtige robe eindeloos veel geduld
vergde. Maar daarna!
Zo'n ouderwets en allesverhullend
kleedje draagt zij nog immer. Bewijs
haar de eer die haar toekomt en die
vroeger zo gewoon was. Galante
jonkers zullen, na de steel verwijderd
te hebben en nadat de punten van haar
bovenste bladeren zijn bijgesneden, de
snijvlakken inwrijven met citroen en
haar dan zachtjes koken in gezouten
water tot de binnenste bladeren
makkelijk loslaten. Een vinaigrette, of
een Hollandse saus, eventueel met een
paar lepels geklopte room verfraaid
tot een mousselinesaus, staat gereed
voor het echte werk. Neem haar nu in
de hand. Voel haar verwachtingsvolle
warmte diep doordringen in uw huid.
Ontkleed haar met tedere gebaren,
blaadje voor blaadje. Doop èlk blad
in uw saus en breng het voorzichtig
naar uw mond. Geeft niet, geluid bij
sabbelen mág, zij vindt het heerlijk. Ten
langen leste schenkt zij u haar hart en
is de smaak daarvan niet alle moeite
waard geweest?

In schril kontrast met al die zachtheid
vertonen zich daar de lychee en de
ramboetan. De één kaal met pukkels, de
ander met een te behaarde huid. Toch
zijn ze van dezelfde familie; ze groeien
in trossen aan struikachtige bomen. Ze
schamen zich nergens voor, ze hebben
niets te verbergen. Achter hun te
makkelijk te verwijderen velletje gaat
een witte, en soms lichtroze, vochtige
vrucht schuil, waar je kleverige vingers
van krijgt. Wat kun je anders doen dan
zo'n vrucht in je mond nemen en er het
vruchtvlees van afzuigen, om dan onder
die schijnbare zachtheid nog een harde
kern te ontdekken die niet eetbaar is.
De lychee was duizenden jaren geleden
al de lievelingsvrucht van de Chinese
keizers, maar die hielden er wel meer
eigenaardige manieren op na. Als u
zo'n brute smaakconfrontatie liever uit
de weg gaat, verwerkt u de vruchten
in vruchtensalade of in ijsdesserts. Of
doe ze bij de granaatappelzaadjes in de
vijgenpuree.

Peultjes, pois mangetout in het Frans.
De Fransen zijn daar zo direct in, maar
ze hebben gelijk: we laten niets over
van zo'n jong, onschuldig groentetje.
Zo pril nog, zo zoet. Zo onvolgroeid
ook, want peulen zijn immers erwten
die nog niet rijp zijn. Behandel haar
ongereptheid met het respect dat zij
verdient. Stoof haar een minuut of 8 in
wat boter met het deksel op de pan; ze
moet wel knapperig blijven. Of snij haar in
dunne reepjes en bak die met een uitje. En
als u peultjes kookt: Breng eerst een ruime
hoeveelheid water met wat zout aan de
kook. Doe daar de peulen in en houd de
kooktijd kort, 2 tot 4 minuten is genoeg.
Zet ook een pan koud water klaar en
breng daar de gekookte peultjes in over.
Zie hoe haar groene jurkjes oplichten en
bijna doorschijnend worden van vreugde.
Schud de peultjes voorzichtig warm in
een koekenpan met wat goede boter en
verslind ze, met huid en haar.

Ach, hielden we ons maar meer bezig
met de intieme gevoelens van de
artisjok …
Zij leeft toch nog in het verleden, in
een tijd dat passie een hoofs genoegen
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Jan Lagrouw

Repas/déjeuner bij de alambic
Vandaag hebben we wederom ons jaarlijkse repas/déjeuner rond de alambic gehad op uitnodiging van
onze goede vrienden de Saint Pastou's, die dit festijn jaarlijks organiseren voor een honderdtal vrienden en
bekenden in de aan hun huis/demeure grenzende chai (een chai is een opslagplaats voor wijn en armagnac).
Een gebeurtenis waar dé Franse (veelal adellijke) families van deze streek en de bourgeoisie of te wel gewone
mensen zoals wij, uitgenodigd worden om een vrij basic maaltijd te komen gebruiken terwijl de alambic
(een antieke destilleermachine) al pruttelend de zich in een hoger gelegen vat bevindende en uit een van
de grote opslagvaten gepompte witte wijn via een lange leiding loopt naar de alambic om vervolgens door
een distillatieproces te veranderen in eau de vie, die er met een dun straaltje komt uitlopen en in een nieuw
eikenhouten vat (van speciaal regionaal eikenhout wel te verstaan) zijn voorlopige rustplaats vindt. Een
toverformule waarbij er meer wijn ingaat dan dat er eau de vie uitkomt.

Deze alambic dateert van begin vorige eeuw
en is een koperen gevaarte, dat op een oude
miniatuur stoommachine lijkt (maar dan
natuurlijk vele malen groter) , die aan mijn
jeugd en Sinterklaas doet herinneren, de
feestdag waarop je dit soort mechanische
wonderen der techniek als jonge knaap
kreeg, terwijl je zusje een poppenwagen of
poppenhuis kreeg van de goede Sint. Het
onderhavige gevaarte werd vroeger op hout
gestookt, maar de houttoevoer is vervangen
door een gasleiding.
Het distillatieproces vindt hier in de BasArmagnac plaats vanaf november tot ergens
in februari of maart, afhankelijk van de
oogstdatum. Meestal wordt hierbij de oogst
van de witte druiven gebruikt. Voor de BasArmagnac zijn dit voornamelijk de colombard,
baco en de uni-blanc. Niet alle producenten
van armagnac hebben hun eigen alambic
en worden dus in deze tijd bediend door
een circus van rondreizende en al dan niet
antieke distilleermachines. Het verschil met
cognac, waar in deze streek natuurlijk erg op
wordt neergekeken, is dat het distilleerproces
slechts eenmaal plaatsvindt en niet twee keer
zoals bij de cognac. Door deze eenmalige
distillatie is het alcoholpercentage van de eau
de vie lager dan bij cognac en derhalve het
"water component" groter, waardoor er meer
ruimte overblijft voor het aan de armagnac
toegeschreven bijzondere aroma en smaak.
Ik rangschik deze bijzondere appreciatie
maar niet onder de noemer van Gascons
chauvinisme.
Deze eau de vie die de alambic al druppelend
verlaat is helder van kleur en heeft een
alcoholpercentage van tussen de 52 en 65%

en is hiermede te hoog en te helder om aan de
wettelijke appellation normen voor armagnac
te voldoen. Geen nood, het eikenhout, de
natuur en de mengkunst van Jacques de
eigenaar doen vervolgens hun werk doordat
de alcohol van deze in nieuwe eikenhouten
vaten opgeslagen, eau de vie langzaam
verdampt (part des Agnes) en na verloop
van tijd donkerder van kleur wordt door de
in het hout aanwezige tannine en andere
stoffen. Deze eau de vie, die dus langzaam
in armagnac verandert blijft tussen de 6 en
24 maanden rusten in deze nieuwe vaten om
vervolgens overgepompt te worden in oude
en "uitgewerkte" vaten, die minder invloed
hebben op de kleurverandering.
Op deze vaten kan de armagnac jaren blijven
liggen om nog door te rijpen en de aanwezige
geur en smaakstoffen tot optimale proporties
op te voeren. Afhankelijk van de duur van dit
rijpingsproces krijgt de armagnac bij botteling
zijn predicaat mee. Ik hou het op de minimaal
10 jaar op eikenhouten vaten gerijpte "Hors
d'Age". Na het bottelen, voorafgegaan door
een evt. "mariage", of te wel het mengen van
verschillende jaren of soorten van hetzelfde
jaar, stopt het rijpingsproces, moet er accijns
worden afgedragen en is de fles gereed voor
verkoop/export. Ik dacht begrepen te hebben
dat wanneer de armagnac afkomstig is van
de oogst van een en hetzelfde jaar, het jaartal
vermeld wordt.
Op een van de flessen armagnac in mijn
drankenkastje met het etiket "Baronne de Saint
Pastou" jaargang 1966 wordt het drinken van
armagnac tot een heuse kunstvorm verheven
met de tekst:
“Le verre au creux de votre paume, réchauffez 2cl
d'Armagnac, pas plus.
Prenez le temps de l'aérer.
Les alcools supérieurs vont se volatiser pour
laisser place au " cœur arômatique de l'Armagnac".
Notez de sous bois, fruits confits, miel, dominées
par le pruneau.”
“Juste avant de déguster, concentrez une
bonne quantité de salve sur votre langue
Prenez une larme d'Armagnac et baignez-en la
partie intérieure de votre bouche.
Amenez l'alliance salive-Armagnac vers le
fond de votre palais.
Buvez......”

Hierbij spelt Jacques consequent armagnac
met een hoofdletter, niet verwonderlijk
overigens, omdat deze goddelijke drank zijn
voornaamste bron van inkomsten vormt en
voor ons een heerlijke aanleiding om in een
fantastische, ambachtelijke en nostalgische
ambiance met vele vrienden een vorkje te
prikken, het laatste nieuws door te nemen
en het glas meerdere malen te heffen op
eenieder die de Gers, de Gascogne, de
Armagnac en la vie en campagne een goed
hart toedraagt en blij is dat deze godendrank
het stadium van therapeutisch drankje, tegen
praktisch alle voorkomende kwalen in de
twaalfde eeuw, ontgroeid is en geëvolueerd
tot een hart en tongstrelend elixer, waarvan
bovendien bewezen is dat het goed is voor
hart en bloedvaten. (Langer zullen we het niet
maken....duidelijker misschien wel). Indien we
de medische wetenschap mogen geloven,
heeft de bevolking van het Zuid-Westen
van Frankrijk, en daar wonen wij, het laagste
niveau van cardio vasculaire aandoeningen
in de wereld, ja, je leest het goed de "wereld".
Kennelijk ben ik na het schrijven van dit stukje
helaas tot de ontdekking gekomen dat ik die
spreekwoordelijke uitzondering op de regel
ben, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik
met onze twaalf jaar nog te kort hier woon om
het volledige profijt van deze streek tot in de
bloedvaten te kunnen laten doordringen.
Overigens kun je na afloop van het dejeuner
natuurlijk ook nog enkele flessen tegen
betaling mee naar huis nemen.
Bij het teruglezen van dit verhaaltje moest ik
onwillekeurig terugdenken aan de uitspraak
van Blaise Pascal: ik had helaas geen tijd
om een korte brief te schrijven, daarom is
het een lange geworden. Of te wel: In der
Beschraenkung zeigt sich der Meister. Ik moet
en zal hopelijk nog veel leren.

Ed. Smulders
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Er komen
nieuwe
Frankrijk
waarvan drie in Bordeaux. Twee
in de stad en één in Bègles. Tot nog toe
waren er alleen in Parijs en in het Noorden van
Frankrijk. Topman Ronald van Zetten wil zich
in alle grote steden vestigen.
Twee vriendinnen gaan de uitdaging aan
de waaierfabriek Duvelleroy nieuw leven
in te blazen. Dit was een van de grootste
waaierfabrikanten van de 19e eeuw. Ze
werken met een fabrikant in de Drôme die
300 kwaliteitswaaiers per jaar maakt, maar
ook iets voor dagelijks gebruik kan maken.
Op 4 juli gaan de Halles van Biaritz weer open
na een complete opknapbeurt van de twee
gebouwen. Er werd al in 1847 over de bouw
gesproken maar het duurde tot 1885 toen
het, door de architect Alexandre Ozanne
gebouwd, werd geopend. Het wordt een
echte overdekte markt die aan de Europese
normen voldoet. Maar op de verdieping komt
een keuken, een restaurant en een terras van
40 m3. Een enorme opknapper voor het hart
van de stad.
In Parijs is er een prachtige tentoonstelling
"Paris Haute Couture" in het Hôtel de Ville. In
1858 was de Engelsman Worth de eerste om
een Maison de Haute Couture te vestigen in
Parijs. De meest prachtige gewaden van de
meest luxueuze stoffen en wereldberoemde
namen zijn er te zien. Getuigen van een rijk
verleden.
Huizenverkoop.
Twee
Amerikaanse
economen, Allen en Dare hebben in 2004
een studie gedaan op 20.000 transacties van
huizenverkoop en vastgesteld , dat je niet
met ronde cijfers moet werken. Mensen die
100.000 vragen komen na loven en bieden
op 91.000 uit, terwijl mensen die 99.900
vragen eindigen op 93.000. Ook moet je niet
te hoog in de markt gaan zitten, dat houdt
goede gegadigden weg. Bovendien zou je
aan de andere kant goede koopjes missen
omdat je nog aan het verkopen bent. Als u
een doktersattest hebt voor u of uw partner
dat zegt dat u niet langer in uw huis kunt
wonen vanwege gezondheidsredenen, dan
hoeft u de belasting over de plus-value niet
te betalen.
Hebt u de "Veilleurs" al zien zitten , deze
steeds groter wordende jeugdbeweging, die
zich inzet voor het recht dat kinderen hebben
op een vader en een moeder, in plaats van een
eerste en een tweede en eventuele verdere
ouders? Volgens de Duitse en Nederlandse
kranten waren er 1.800.000 manifestanten en
is er geknoeid met de films die opgenomen
zijn door de officiële helikopter. Mijn
Franse kennissen,die er waren zeiden dat
er tenminste 1.400.000 waren, volgens de
kranten hier waren het er 350.000! Eng idee.
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Sinds Bertrand Delanoë burgermeester
van Parijs is, geeft hij prioriteit aan het
natuurvriendelijke. Het laatste is dat het
grasveld naast de Archives wordt gemaaid
(en bemest!) door 4 zwarte schapen. Ze zijn
van een zeldzaam Bretons ras en 60 cm hoog
en grazen in een elektrische omheining tot ze
in oktober weer op stal gaan. Ze hebben een
kwart hectare gras te doen. De archieven zijn
omringd door een groot hek, dus de schapen
lopen geen gevaar. Mevrouw Masson, de
directrice van de Archives had om een ezel
gevraagd, maar helaas . . . Bovendien hebben
de archivarissen moeten leren hoe voor de
dieren te zorgen. Als ze op hun rug komen
te liggen moeten zo snel mogelijk weer op
hun poten worden gezet, vertelt Mevrouw
Masson.
Sinds 2003 wordt ieder jaar in het laatste
weekend van maart in Mer, een kleine
plaats in de Loir-et-Cher een klokken- en
horloge beurs georganiseerd door de AFAHA
((Ass. Française des Amateurs d'Horlogerie
Ancienne). Dit jaar verzamelden 1500 mensen
zich om de tafels met oude uurwerken.
Wijzerplaten, kloofjes, hele uurwerken en
horloges, al dan niet in goede staat. Als u van
klokken houdt is het een genot!
Op het vliegveld Charles de Gaulle is 17
dagen lang een onderzoek ingesteld in de
persoonsbagage naar illegale invoer van
vlees van wilde dieren. Als dit op andere
dagen net zo veel is wil dat zeggen, dat er
ieder jaar zo'n 270 ton aan "wild" vlees binnen
komt. 134 Personen die op 29 vluchten
vanuit 14 Afrikaanse landen binnenkwamen
werden onderzocht. Men vond dat 9
mensen samen een hoeveelheid van 188 kg
bij zich hadden. Het vlees was niet slechts
bestemd voor persoonlijke consumptie
maar ook voor een lucratieve handel. Een
totaal van 11 verschillende soorten werd
gevonden, waaronder knaagdieren, apen
en krokodillen. Deze illegale handel kan een
gevaar betekenen voor de volksgezondheid
en gevolgen hebben voor bedreigde
diersoorten.
Maatregelen om deze handel tegen te gaan
zijn dringend nodig.
De kat is een van de weinige dieren die weer
kunnen verwilderen. Hij blijkt dan een enorm
gevaar voor de lokale fauna. Op vele eilanden
in de Stille Oceaan, zelfs op de Galapagos zijn
katten, ratten en geiten een plaag! In Australië
zijn het de konijnen. Op Schiermonnikoog
hebben ze het erg moeilijk met die katten.
Sinds de jacht in Nederland bijna onmogelijk
is gemaakt zijn er geen jachtopzieners en
boswachters meer.
Niet alleen de verwilderde katten maar ook
de eksters, gaaien en menselijke stropers
vormen een enorme bedreiging voor de
natuur.

Meta Boreel

Mooi weer en
lekkere dingen
Zaterdag 20 april jl. was het gelukkig
inderdaad mooi weer en waren er vele
lekkere dingen op de camping La Grenouille
in Hautefort. Er waren ook dit jaar weer
veel bezoekers van de open dag en de
lenteproeverij. Al acht jaar organiseren Theo
en Jolanda van Os op hun camping deze
‘portes ouvertes/dégustation de printemps’.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het druk
en gezellig was, dat er veel te proeven viel,
dat ook wederom de Hollandse viskraam
van Pierre IJskes ‘Le Pescadou’ aanwezig was,
waar o.a. heerlijke zoute haring te eten was,
kibbeling, rolmops, lekkerbek, frites. Onder
de bezoekers bleken veel leden van Drop of
Stroopwafels te zijn, zijn er ook nieuwe leden
gemaakt. Jolanda van Os maakt heerlijke
kaas, oud en jong, met komijn, met klaver.
Moeilijk om zonder kaas weg te gaan. Wat we
ook niet deden. Het kasteel Hautefort keek
vanuit de verte toe en zag dat het goed was.
Henk van Elferen

OVER LEZEN

........................................

Speciale aanbieding

Nieuw boek van Rob Scherjon
Binnenkort verschijnt een nieuw boekje van Rob Scherjon, Ode aan mijn houtkachel.
Rob Scherjon en zijn vrouw verruilden in 2001 hun appartement in het centrum van
Rotterdam voor een voormalige timmermanswoning in een klein dorp in de Morvan
(Bourgondië). Daar pakte hij zijn oude beroep weer op: dat van journalist. Het nieuwe
boek bevat een verzameling verhalen, interviews en columns die eerder zijn verschenen
in Bourgondische Zaken en Drop of Stroopwafels, twee bladen voor Nederlanders die in
Frankrijk wonen of er een tweede huis hebben.
Het boek kost 16,90 euro in de boekhandel. Lezers van Drop of Stroopwafels kunnen het
boek rechtstreeks bij de auteur bestellen voor een gereduceerde prijs van 12,50 euro. Daar
komen nog wel de verzendkosten bij. Stuur uw bestelling per e-mail naar robscherjon@
orange.fr
De redactie kreeg alvast het titelverhaal aangeboden ter publicatie.

Ode aan mijn houtkachel
Op de warmste dag van het jaar werd het
hout voor de winter gebracht. Het was half
augustus, vijf uur in de middag, tijd voor het
apéritif. Wij zaten in de tuin met een koel glas
witte wijn toen er opeens een donderend
geraas weerklonk. Het geluid kwam van de
voorkant van het huis. Het vrachtwagentje
van de gebroeders Devoucout was achteruit
onze cour opgereden en had zijn lading
gelost: vier stère brandhout voor de winter.
‘Bedankt,’ zei ik.
‘Morgen komt de andere helft,’ zeiden de
broers, ‘à demain.’ En ze vertrokken met een
ronkende uitlaat.
De broers Devoucout zijn onze vaste
houtleveranciers. Een van de broers, Gilbert,
woont bij mij in de straat. We hebben
centrale verwarming (gas), maar de rol van
de houtkachel is de laatste jaren steeds
belangrijker geworden in ons huishouden.
Jaarlijks verstoken wij acht tot tien stère. Dat
is een behoorlijke berg als het op de cour
ligt, kan ik u verzekeren. Gelukkig kregen wij
hulp bij het opstapelen van de blokken in de
garage; we hadden die week vrienden op
bezoek.
Gilbert Devoucout vertelde dat de vraag
naar brandhout de laatste jaren sterk is
toegenomen als gevolg van de stijging van
de olieprijs (en de daaraan gekoppelde
gasprijs). Tijdens de strenge winter van vorig
jaar namen de broers geen nieuwe klanten
meer aan, omdat ze door hun voorraden heen
waren.
In de Morvan kom je vaak stapels hout tegen
aan de kant van de weg. Voordat het hout
geschikt is om te branden, moet het minstens
twee jaar drogen. De stammen worden op

een standaardlengte van een meter gezaagd.
Voor verder gebruik wordt het verzaagd tot
een halve meter (voor de open haard) of tot
lengtes van 33 of 25 centimeter, afhankelijk
van de maat van uw kachel.
De verbranding van hout in de houtkachel is
CO2-neutraal. Er komt net zoveel kooldioxide
vrij als de boom uit de atmosfeer heeft
gehaald. De broers Devoucout leveren
uitsluitend loofhout: eiken, beuken, kastanje,
berken, acacia. Soms zit er fruit tussen, wilde
kers, appel of peer. Naaldhout (den en spar)
kun je gebruiken voor aanmaakhoutjes, maar
niet voor reguliere verbranding, omdat het
hars bevat. Dat ruikt wel lekker, maar kan een
verstopping in de schoorsteen veroorzaken.

Het naaldhout dat in massale hoeveelheden
groeit in de Morvan, is voornamelijk bestemd
voor timmerhout en de papierindustrie.
Half september meldt de ramoneur zich om
de schoorsteen te vegen. Dat is vaste prik.
Zijn assistent klimt als een lenige circusaap
het dak op. Hij draagt een honkbalpetje
achterstevoren op zijn hoofd en heeft de
spreekwoordelijke zwarte veeg op zijn

wang. De metalen kogel met ragebol valt
naar beneden en wolken as en stof worden
opgezogen door een buitenmodel stofzuiger
op wieltjes.We krijgen een papier overhandigd
waarop is vermeld dat de schoorsteen is
geveegd. Goed bewaren, want de verzekering
wil een bewijs zien als er onverhoopt brand
komt.
De kachel zelf heeft geen onderhoud nodig.
De onze is van gietijzer en heeft een deurtje
met een ruit van hittebestendig glas, dat je af
en toe moet schoonmaken met een vochtige
doek en een druppel afwasmiddel - dat is alles.
Een eerste vlaag avondkou kondigt de
herfst aan. ‘Laten we de kachel aandoen,’
stelt mijn vrouw voor. Voor het eerst na de
zomer kruipen de vlammetjes omhoog in de
oude kranten die we de afgelopen maanden
hebben opgespaard. Al spoedig verspreidt
zich een behaaglijke warmte door de kamer.
Wat houd ik toch van die gloed. De warmte
van een houtkachel kun je nog het best
vergelijken met de koesterende straling van
de zon op een zomermiddag. Brandhout is
opgespaarde zonne-energie.
De Météo zegt dat het gaat vriezen. De
heldere avondlucht in het dorp wordt gekruid
door de geur van brandend hout. In de
huiskamer verspreidt de kachel een oranje
gloed. De twee poezen en de hond liggen er
in een halve cirkel omheen. En wij liggen op
de bank met een boek en de Volkskrant van
gisteren. Soms is geluk nog gewoon.

Rob Scherjon
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EN KOKEN

Terrine van groenten

Een heerlijk fris gerecht met allerlei
groenten die u zelf lekker vindt. Koop
flink wat groenten in.

Zorg voor zeker drie pakjes gelatine,
kippenbouillon en groentebouillon, wat in
kuipjes te koop is. Knoflook hebt u altijd in
huis.
Snijd de groenten in reepjes en kook ze
goed gaar. Het mag rustig allemaal bij elkaar
gekookt worden.
Fruit een flinke teen knoflook zachtjes gaar.
Maak 1 liter kippenbouillon van blokjes,
los daar ook 2 kuipjes groentebouillon in
op. Laat iets afkoelen. Week intussen de
blaadjes gelatine of de gelatinepoeder (zie
aanwijzingen op de verpakking). Neem 2x
zoveel gelatine vanwege de natte groenten.
Los nu de gelatine in de bouillon op.
Gekookte groenten goed uit laten lekken.
Leg in een patévorm in de breedte een vel
huishoudfolie.
Het moet flink overlappen. Schik nu de
groenten en de knoflook in de schaal, zorg

voor afwisselende kleuren en schenk er
bouillon tussen. Ga door tot alles gebruikt is
of de schaal vol is.
Zet de vorm in de koelkast en vouw na een
paar uur de folieflappen er over heen. De
terrine moet minstens een nacht opstijven.
Snij voor het gebruik de randen los en stort
hem op een schaal. Snij er plakken van met
een scherp mes, echt snijden, niet zagen.
Maak een lekkere yoghurt-mayonaise saus
met veel kruiden en serveer die erbij.
Eet smakelijk! Het liefst
buiten in de zon, die toch
wel eens zal komen!!

Ria Warnau

Bijen
Mocht u het niet weten, bijen behoren tot de
vliesvleugeligen, insecten met vier vleugeltjes
die bij harde winden en zware last in elkaar
haken.

aan de andere kant spuiten en strooien we kwistig rond met gif (bijv.
Neonicotinoiden) om andere insecten te bestrijden.
Ook het zinloos maaien van wilde bloemen, wat is eigenlijk onkruid.
Onkruid noemen we planten die voor mensen op de verkeerde plaatsen
groeien! We gebruiken gif om mieren te bestrijden. Vaak dodelijk voor
bijen, net als borax, dat wij mengen met honing en dat dan door
mieren wordt meegenomen naar hun nest om de larven te voeden, die
er vervolgens aan sterven. Doel bereikt, maar de bijen nemen het ook
mee in hun verzamelwoede naar alles wat met suikers te maken heeft.
En daar kunnen zij ook niet tegen.
Het mag duidelijk zijn dat de natuur en dus wij deze wondermooie
insecten niet kunnen missen. Laten wij vooral zuinig zijn op wat wij
(nog) hebben.

Als zij zachtjes rond bloemen zoemen, zijn ze rustig maar brommen zij
hard, pas op, zij zijn kwaad op wat dan ook.
Het zijn niet allemaal van die zachtaardige zoemers, er bestaan zeer
agressieve soorten meestal uit Zuid Amerikaanse gebieden. Als men
in de buurt komt van de korf of kast gaan ze tot de aanval over en
de steken zijn zeer pijnlijk, maar niet vies zoals van andere stekers.
Er zit ook een goede kant aan zoals mijn Opa mij vertelde: “Jungske”
(Zuidlimburgs voor jongetje), ik zal als imker nooit reuma krijgen.”
En dat klopte ook, Opa is op zijn 97e jaar uit een van zijn kersenbomen
gevallen, niet omdat hij stram van reuma was, maar er brak een sport uit
de ladder en hij brak zijn heup en is 14 dagen daarna in een ziekenhuis
in Roermond aan longontsteking overleden, le pauvre.
Wist u dat het bijenvolk in de winter in leven wordt gehouden door
zich te voeden met een suikerstroop die de imker ter vervanging van
de nectar aan de bijen heeft gegeven.
Het is een zeer nuttig diertje dat bij zijn bloemenbezoek om nectar te
verzamelen ook stuifmeel op zijn achterpootjes meeneemt en daarbij
de bloem bestuift en u weet wel van de bloemetjes en de bijtjes toch?
Maar wij mensen vormen een groot gevaar voor deze nijvere beestjes.
Aan de ene kant kunnen we ze niet missen voor de bestuiving van onze
planten en bomen, voor de honing die we zo lekker en gezond vinden,
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Het is een complex verhaal, het leven van de honingbijen, een leven
in een zich steeds herhalende cyclus. Ze kunnen niet zonder elkaar,
de werksters, de darren en de koningin. Werksters zijn geslachtsloze
insecten die wel zo’n 20.000 keer uitvliegen voor 1 kg nectar. In de zomer
komt de geslachtsdrift aan de orde en zet de koningin niet bevruchte
eitjes af, waaruit de darren (mannetjes) komen, maar er komen ook
jonge koninginnen uit. Een jonge koningin maakt haar bruidsvlucht
en paart in de lucht met meerdere darren. Als het uitzwermen begint
maakt de oude koningin plaats voor een nieuwe koningin en vestigt
zich met veel werksters in een andere korf. Dit om de soort in leven te
houden en te vermeerderen, het heeft niets te maken met gebrek aan
ruimte in de korf of kast.
Er is natuurlijk heel veel meer te vertellen over het leven van de bijen.
Maar laat dit een eerste aanzet zijn om u bewust te maken van deze
zeer nuttige diertjes. Laten we er vooral zuinig op zijn. We hebben ze
nodig, de natuur kan niet zonder!

Joop van der Werf

Internationaal
verhuizen?
Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt uw
internationale verhuizing tot in de puntjes. Met meer dan
80 jaar ervaring is uw waardevolle inboedel bij Kuiper
in goede handen. Wekelijks rijden er luchtgeveerde
verhuiswagens naar en vanuit onder meer Frankrijk,
Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië. Een persoonlijke
en professionele benadering garanderen een zorgeloze
verhuizing. U pakt uw koffertje...wij de rest!
• Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in heel
Zuid-Europa
• Wereldwijd betrouwbaar en ervaren agentennetwerk
• Moderne opslagfaciliteiten in Nederland en op de
bestemming
• Tevens frequent op andere Europese en Overzee
bestemmingen
• Door combinatielading gunstige en concurrerende
tarieven!

Van Houten Industriepark 12 1381 MZ Weesp
T +31 (0)294 418080
E info@kuiperbv.nl
F +31 (0)294 418157
W www.kuiperbv.nl
Bel gratis (zonder landcode) vanuit:
Spanje: 900 993 131
Zwitserland: 0800 555 733
Portugal: 800 831 458
Frankrijk: 0800 905 909

IAM

TM

International Association of Movers
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