
 

 

 

Nieuwsbrief Januari 2017                                             
 
 
In Frankrijk kan je elkaar nog de hele maand “les 
meilleurs vœux” toewensen en dan alleen 
wanneer je elkaar in het nieuwe jaar voor het 
eerst weer ontmoet. Wel gezellig en je hoeft je 
niet te haasten. Bij deze wenst het bestuur van de 
FANF u een voorspoedig en gezond 2017. 
 
In deze nieuwsbief nieuws over het CAK en ZIN. 
Het Lycée International bij Parijs 
En een verhaal uit het Provençaals Dagboek. 
 

Zorg: CAK neemt aantal taken over van 
ZIN NL 
Vanaf 1 januari 2017 neem het CAK een aantal 
taken over van ZIN. 
Wat betekent dat voor U? 

 

Wat betekent dat voor U? Vanaf deze datum 
ontvangt u geen post meer van Zorginstituut 
Nederland, maar van het CAK. De inhouding van 
de verdragsbijdrage op uw inkomen via uw 
Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstantie 
verandert niet. CAK = Centraal administratie 
Kantoor. Lees hier verder. 

 

Frans-Nederlandse school bij Parijs 
voor kinderen van 3 t/m 18 jaar 

De Nederlandstalige afdeling van het Lycée 
International ten westen van Parijs biedt 
Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het 
lesprogramma van een Franse internationale 
school voor kinderen van 3 t/m 18 jaar. Op het 
Lycée International volgen zo’n 4000 
internationale leerlingen, naast het Franse 
programma, onderwijs op moedertaalniveau 
binnen één van de 14 taalafdelingen, waaronder de 
Nederlandse afdeling. 

Bijna 200 leerlingen krijgen 6 tot 8 uur per week les 
in de Nederlandse taal, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Het onderwijs wordt verzorgd 
door een team van zeven bevoegde docenten. De 
afdeling beschikt over drie eigen leslokalen: voor 
de peuters/kleuters, voor de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. In deze lokalen staan de 
leerlingen allerlei Nederlandstalig speel- en 
lesmateriaal ter beschikking. De gebruikte les- en 
toetsmethodes komen uit Nederland. 

Lees hier verder 

 

 

 

 

http://fanf.fr/zorg-cak-neemt-aantal-taken-over-zin-nl/
http://fanf.fr/frans-nederlandse-school-parijs/


 

 

Het Provençaals dagboek: 

Provençaals Dagboek – januari 2017. 
Door: Frits Baylé 

Daar gaan we dan!  

In dit eerste Dagboek van het jaar geen goede 
voornemens, geen koffiedik kijken. Wel wat 
terugkijken naar dat wat niet of te weinig aan de 
beurt kwam. Zoals mijn verwondering over wat in 
korte tijd over ons heen kwam: het populisme. Ik 
heb het woord nog nooit in deze Dagboeken 
gebruikt. Weet ook niet, wat de officiële uitleg 
voor het begrip is. Het zou “het volgen van de 
volkswil” kunnen zijn. En da’s niet zo slecht: 
democratie zoals het bedoeld is. Maar het heeft 
een negatieve annotatie en is meer “het inspelen, 
meewaaien met de onvrede van velen”. 

“Onvrede” is dan ook weer zo’n woord. In Syrië 
hebben ze onvrede: oorlog. Hier is het gewoon 
“ontevredenheid”. De ontevredenheid van Noudje 
Nooit Tevreden. Daar werd door de serieuze 
politici te weinig aandacht aan gegeven, 
waardoor die anderen er op in sprongen. Met de 
uitvoering van de uitkomst van de referenda, die 
ooit door D66, de partij die het dichtst bij mijn 
politieke overtuiging komt, werd omarmd, wist 
men zich geen raad. Schreeuwlelijkerds als Jan 
Roos gaf dat de kans weer verder te agiteren. Een 
“gesundenes Volksempfinden” bestaat niet. Toch 
wordt het toegeschreven aan de PVVers, de ultra 
rechtsen, terwijl de “rest” meestal meer dan 80% 
van de bevolking vertegenwoordigt! 

Lees verder op de website van de FANF 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

De Schoolvakanties 
 
Nieuwsbrief van De Watertoren, 
Nederlands onderwijs in Montpellier 
 
 
 

Stemmen in het buitenland. De komende 

verkiezingen in maart. Lees hier verder 

 
 
De Nederlandse Ambassade is vertegenwoordigd 
op Facebook met Frans-Nederlands cultureel 
nieuws.  
Voor informatie over zaken van de Ambassade en 
het Consulaat kunt u terecht op deze website. En 
de twitteraars kunnen nieuws en actualiteiten 
volgen op Twitter. 
 
Heeft u vragen of een artikel om op de website te 
plaatsen, aarzel niet om te mailen naar: 
 

fanf.website@yahoo.com 
mary.beelaerts@gmail.com 

http://fanf.fr/provencaals-dagboek/
http://fanf.fr/vacances-scolaires-2017-france-franse-schoolvakantie-2017/
../Website%20artikelen/Watertoren%20nieuwsbrief%20januari2017%20(2).pdf
http://fanf.fr/category/verkiezingen/
https://www.facebook.com/AmbassadePaysBasFrance/?fref=nf
http://frankrijk.nlambassade.org/
https://twitter.com/NLenFrance
mailto:fanf.website@yahoo.com
mailto:mary.beelaerts@gmail.com

