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LS!	 Verhuist	 dus!	 Uit	 de	 romantische	 Provence	 naar	 het
mystieke	 Catharenland,	 dat	 tegenwoordig	 Occitanie	 heet.
Maar	eerst	een	netvliesoperatie.	Acht	dagen	met	je	hoofd	naar
beneden,	zodat	de	siliconenolie	vrijuit,	kan	wegstromen.	“Kop
in	je	kruis	en	zoemen”	was	 indertijd	de	redelijk	comfortabele
ontgroeningopdracht.	 Dat	 was	 nu	 alleen	 maar	 lastig	 en
vervelend,	 zelfs	 wanneer	 je	 in	 plaats	 van	 het	 zoemen,	 je
overgeeft	 aan	 overpeinzingen.	 De	 neerslag	 daarvan,	 die
vraagt	om	uw	reactie,	vindt	u	in	dit	eerste	Occitaans	Dagboek.
Lees	maar.

Vijf	voor	twaalf
Enkele	maanden	geleden	waarschuwde	het	betrouwbare	en	beslist	niet	op	sensatie	beluste	blad
The	 Economist,	 dat	 een	 oorlogsdreiging,	 en	 het	 bedoelde	 een	 wereldoorlogsdreiging,	 niet
ondenkbaar	was.	Nou	kom	je	zelf	ook	tot	zo’n	conclusie	met	mannen	als	Trump,	Poetin,	Erdogan,
Kim	en	ga	zo	maar	door,	aan	’t	stuur.Lees	hier	meer

Ontvangst	delegatie	FANF	&		VBNGB	Pieter	Omtzigt	(CDA)
	
De	 heer	 Pieter	 Omtzigt	 (CDA)	 Vaste	 Commissie	 Financien
van	de	Tweede	Kamer
Op	 13	 September	 2018	 zal	 een	 delegatie	 van	 het	 bestuur
samen	 met	 een	 delegatie	 van	 de	 VBNGB	 (de	 Vereniging
Belangenbehartiging	 Nederlandse	 Gepensioneerden	 in	 het

Buitenland)	ontvangen	worden	door	de	Vaste	Commissie	Financiën	van	de	Tweede	Kamer.
De	 bijeenkomst	 is	 gepland	 van	 10.00	 tot	 11.00	 uur.	 De	 heer	 Pieter	 Omtzigt	 (CDA)	 zal	 ons
ontvangen	in	het	kader	van	een	bijzondere	procedure	waarbij	een	delegatie	van	FANF	en	VBNGB
gehoord	worden	over	problemen	die	Nederlanders	in	het	buitenland	raken.
Namens	het	FANF	bestuur	zullen	aanwezig	zijn	Arjen	van	Geuns,	Guido	Smoorenburg	en	Mieke
Kriens.
Namens	het	VBNGB	bestuur	 zullen	aanwezig	zijn	 Joan	Busch,	 Joep	 Imkamp,	Roy	Meijnderts	en
Jan	de	Voogd.	Lees	hier	verder

Onderzoek	 verwachtingen	 en	 wensen	 van	 Nederlanders	 in
het	buitenland
	
Het	 Nederlandse	 ministerie	 van	 Buitenlandse	 Zaken	 doet
onderzoek	 (uitgevoerd	 door	 onderzoeksbureau	Kantar	 Public,
voorheen	TNS	NIPO)
Naar	de	ervaringen	van	Nederlanders	in	het	buitenland	met	de
dienstverlening	 van	 de	 Nederlandse	 overheid.	 Met	 het
onderzoek	 worden	 de	 verwachtingen	 en	 wensen	 van
Nederlanders	 in	 het	 buitenland	 t.a.v.	 de	 dienstverlening	 in
kaart	 gebracht.	 Dit	 is	 waardevolle	 informatie	 voor	 de

ontwikkeling	 van	 een	 24/7	 Loket	 Buitenland.	 Het	 24/7	 Loket	 Buitenland	 komt	 voort	 uit	 het
Regeerakkoord.	 Het	 moet	 een	 ‘one	 stop	 shop’	 	 worden	 waar	 Nederlanders	 in	 het	 buitenland
terecht	kunnen	voor	alle	dienstverlening	van	de	Nederlandse	overheid.
Nederlanders	die	 langer	dan	drie	maanden	 in	het	buitenland	wonen	worden	uitgenodigd	deel	 te
nemen	aan	het	onderzoek.	Het	onderzoek	bestaat	uit	een	online	vragenlijst,	die	tot	1	oktober
2018	kan	worden	ingevuld.
	
	

Verbod	mobiele	telefoons	op	franse	scholen
Recentelijk	 heeft	 het	 Franse	 parlement	 definitief	 het	 verbod
op	 mobiele	 telefoons	 op	 de	 ‘écoles	 primaires’	 en	 ‘collèges’
goedgekeurd.	 Dit	 was	 een	 campagnebelofte	 van	 president
Emmanuel	 Macron.	 Het	 wetsvoorstel	 is	 kort	 geleden	 in	 de
Nationale	Vergadering	goedgekeurd	met	62	stemmen	voor.
Het	 gebruik	 van	 mobiele	 telefoons	 wordt	 verboden	 op	 de
‘écoles	 primaires’,	 leeftijd	 tot	 11	 jaar	 en	 op	 de	 ‘collèges’,
leeftijd	tot	15	jaar.	Voor	kinderen	met	een	handicap	zullen	er
uitzonderingen	gelden.	Tevens	zullen	er	uitzonderingen	“voor
educatieve	doeleinden”	mogelijk	zijn.	Scholen	kunnen	in	hun
schoolreglement	 zelf	 vastleggen	 wat	 hieronder	 valt.	 De
nieuwe	 regeling	 gaat	 in	 met	 ingang	 van	 het	 nieuwe
schooljaar.	Bron:	Mieke	Kriens
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