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Iedereen is welkom op de borrel op 6 januari! 
u komt toch ook?

 belangrIjk nIeuWs op De laatste pagIna



                                                                   LE MADELON

De eerstvolgende borrel is op vrijdag 6 januari vanaf 17.00 uur. U komt toch ook!!!

                     LE MADELON
  BRASSERIE - chAMBRES D'hôtES
         7, Place de la croix des frères
                 24170 Pays de Belvès
                       05 53 31 14 99

Iedereen is op 6 januari welkom op de borrel.  

Hoe meer mensen er komen, hoe gezelliger het wordt.  

Daarom zouden wij het leuk vinden als u er ook bij bent.
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redactie

gerard en Yvonne

Website

www.eaudevie.net

facebook

eaudevie-dordogne

e-mailadres

redactie.eaudevie@gmail.com

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de redactie van 

eaudeVie de in dit magazine gepubliceerde artike-

len of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) 

publiceren of anderzijds openbaar te maken of te 

kopiëren. er kan geen verantwoordelijkheid wor-

den aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen, 

veroorzaakt door foute gegevens in dit magazine en/

of op onze website en/of op onze facebookpagina.

de redactie behoudt zich het recht voor stukken en/

of annonces in overleg met de auteur in te korten, te 

wijzigen of te weigeren.

de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 

van de ingekomen stukken.

                                                                                                                             5      4

pôle d'interprétation

De reDaCtIe



    

   2 januari: Vergt              7 januari: thiviers
   Marché contrôlé aux truffes            Foire des Rois: Foire Primée au Gras

   7 en 8 januari: bergerac             14 januari: eymet
   concert du nouvel an              Jazz Off' | Jean-Luc Fabre 

   14 en 15 januari: sarlat             27 januari: montignac

   Fête de la Truffe et Académie Culinaire du foie gras badaswing - jazz

   tot 30 januari: saint-Cyprien    tot 31 januari: bergerac

   exposition de peinture e2k: guy Weir     exposition de georges (emilie   
          zerwetz)    

          
  

  17/12 - 3/1: salignac                                  tot 11 maart: périgueux   
l'esprit de noël

              
 marchés au gras            

  
 
tot 31 januari: brantome                      9, 16, 23, 30 januari: les eyzies

   exposition de peintures: françois Hugard       musée national de préhistoire
   

  

    la Filature de belvès            Een selectie van fietstochten!

    altijd leuk om te bezoeken

            

               

Dit is uiteraard maar een kleine selectie!  

Weet u of heeft u een leuk evenement, laat het ons weten, dan vermelden wij het 

evenement op onze website! 

hartelijk  dank!

redactie.eaudevie@gmail.com of www.eaudevie.net
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https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/marche-controle-aux-truffes-des-producteurs-locaux-vergt-02-01-2023-vergt-fr-3924041/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/foire-des-rois-foire-primee-au-gras-thiviers-fr-3938415/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/concert-du-nouvel-an-20eme-concert-bergerac-fr-3821732/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/jazz-off-jean-luc-fabre-eymet-fr-3816566/
https://www.sarlat-tourisme.com/je-decouvre-sarlat-et-le-perigord/les-grands-evenements-de-sarlat-des-animations-toute-lannee/fete-de-la-truffe-a-sarlat-et-academie-culinaire-du-foie-gras/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/badaswing-jazz-montignac-montignac-lascaux-fr-3849315/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/exposition-de-peinture-e2k-guy-weir-saint-cyprien-fr-3878843/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/exposition-de-georges-emilie-zerwetz-bergerac-fr-2949308/
https://www.fenelon-tourisme.com/offres/vacances-de-noel-les-lutins-du-pere-noel-a-eyrignac-salignac-eyvigues-fr-3499909/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/marches-au-gras-perigueux-perigueux-fr-2948940/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/exposition-de-peintures-francois-hugard-brantome-brantome-en-perigord-fr-3389162/
https://musee-prehistoire-eyzies.fr/agenda/evenement/visite-decouverte-neandertal-la-loupe
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/exposition-de-peintures-francois-hugard-brantome-brantome-en-perigord-fr-3389162/
http://filaturedebelves.com/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/preparer-son-sejour/bouger/top-circuits-velo-dordogne/


op "mijn overheid" inloggen met DigiD app of sms-controle
Vanaf 5 januari 2023 is het inloggen bij "mijn overheid" alleen nog mogelijk met 

de digid app of sms-controle. dit betekent dat er voortaan altijd een telefoon 

nodig is bij het inloggen.

dit zou kunnen betekenen dat er een nieuwe digid aangevraagd zal moeten 

worden. dit kan tegenwoordig ook via Videobellen.

Heeft u nog geen digid app, of een oud telefoonnummer of nog geen nummer 

gekoppeld, check dan wat u moet doen op nederlandWereldwijd. zo komt u 

niet voor verrassingen te staan.

Dit filmpje op Youtube legt het een en ander duidelijk uit. 

"op 8 november 2022 heeft er weer een digid burgerpanel plaatsgevonden 

waar stichting goed aan heeft deelgenomen. Het digid burgerpanel voert 

verschillende gebruikersonderzoeken uit naar de toegankelijkheid van digid. Wij 

hebben gevraagd om nederlanders in het buitenland hier in de toekomst ook bij 

te betrekken",aldus

stichting goed (grenzeloos onder één dak)

nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de eerste kamer
op 15 maart 2023 is er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten nederland: 

de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen voor de 

eerste kamer. deze verkiezing heeft invloed op de samenstelling van de eerste 

kamer. tot nog toe konden kiezers buiten nederland alleen hun stem uitbrengen 

voor de leden van de tweede kamer en voor de nederlandse leden van het 

europees parlement.

let op! tot 1 februari 2023 is registreren voor deze verkiezing mogelijk zodat 

u straks kunt stemmen. na registratie ontvangt u de stempapieren voor de 

nieuwe kiescollegeverkiezing.

meer informatie over hoe te registreren
stichting goed (grenzeloos onder één dak)

De korting op brandstof (benzine en diesel) loopt af op 31 december 
2022 en wordt vanaf 1 januari 2023 vervangen door de "l'indemnité 
carburant" (brandstoftoeslag). 
de steunregeling was aanvankelijk gepland tot 31 juli 2022 en werd daarna 

verlengd tot 31 augustus 2022. De steunregeling voorziet ook in specifieke steun 

voor exploitanten van tankstations die in financiële moeilijkheden verkeren.

 

Wie komen in aanmerking voor de steunmaatregel?
de brandstofvergoeding van €100,- betreft 50% van de huishoudens (10 miljoen 

werknemers) die hun voertuig (auto of tweewieler) nodig hebben om naar hun 

werk te gaan en een jaarinkomen lager dan of gelijk aan €22.040 hebben. de 

hoogte van de vergoeding is voor heel 2023 vastgesteld op €100,-.

de toeslag wordt betaald per persoon en niet per huishouden. elk lid van een 

gezin dat hiervoor in aanmerking komt en met de auto naar het werk gaat, 

krijgt €100,- steun. Een echtpaar zal dus eventueel kunnen profiteren van €200,- 

steun voor de aankoop van brandstof. Voor iemand die gemiddeld 12.000 km/

jaar aflegt, betekent dit een steun in de orde van grootte van 10 eurocent per 

liter over het jaar. 

iedereen die denkt hiervoor in aanmerking te komen moet, in tegenstelling tot 

de eerdere steunmaatregel, de toeslag aanvragen op de site impots.gouf.fr.
economie.gouv.fr

Covoiturage (Carpoolen): in 2023 een bonus van €100,- voor starters
Vanaf 1 januari 2023 krijgen automobilisten die op korte afstanden carpoolen 

een bonus van €100,- via het carpoolplatform waarop de ritten zijn gemaakt.

service-public.fr

 stICHtIng goeD
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https://www.nederlandwereldwijd.nl/digid-buiten-nederland/activeringscode-videobellen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/digid-buiten-nederland/telefoonnummer-wijzigen
https://www.youtube.com/watch?v=jvwV3F8EG30&feature=youtu.be
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/nieuwe-verkiezing-kiescollege-niet-ingezetenen-voor-de-eerste-kamer.htm
https://www.impots.gouv.fr/accueil


Wanneer moet je "y" en wanneer moet je "en" gebruiken? 
zowel "y" als "en" worden nooit gebruikt voor personen. in het nederlands kan 

je "en" en "y" vertalen door "er". 

bijvoorbeeld: "ik ga naar school" -  "ik ga er heen". zo zie je dat in het nederlands 

"er" van alles kan vervangen.

maar wanneer gebruik je "y"?
"y" (er, erover, erheen, erop, eraan, ervan): vervangt een voorzetsel 
(bijvoorbeeld à, dans, sur, etc.) + een zelfstandig naamwoord (voor 
plaatsen en dingen). (dus alle voorzetsels behalve "de")!

enkele voorbeelden met "y":
"tu penses toujours à ce projet?" - "oui, j’y penses toujours" 

"tu as déjà été en france?" - "oui, j’y suis déjà allé" 

"tu restes à paris?" - "oui, j'y reste"

en wanneer gebruik je "en"?
"en" (er, ervan, erover): vervangt de, du, de la, des + een zelfstandig 
naamwoord (voor plaatsen en dingen). 

enkele voorbeelden: 

"tu as parlé de ce projet?" - "oui, j'en ai parlé"

"tu as des clous?" - "oui, j’en ai" 

"tu as un téléphone?" - "oui, j’en ai un"

Waar komen beide woordjes te staan in een zin? 
ze staan vóór een vervoegde werkwoordvorm (persoonsvorm) of voor een heel 

werkwoord (infinitief).

Heb je meerdere voornaamwoorden, dan moet je ze in een bepaalde volgorde 

zetten. dan is de volgorde: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, 

"y" en "en".

   
         

Faire du chantage à      chanteren

Chanter        zingen

Un collège        een middelbare school (onderbouw)

Un cours à l'université     een college

Un conducteur      een bestuurder

Un contrôleur      een conducteur (van bijv. de trein) 

La contribution      de bijdrage, het aandeel

La cotisation       de contributie

Être un cordon-bleu      goed kunnen koken; keukenprins(es)

Une escalope cordon bleu     gepaneerd kalfsvlees met kaas of   

         eventueel ham

Une démonstration      een betoog, een bewijsvoering, een  

         uiting

Une manifestation      een demonstratie

Une fabrique d'église      een kerkbestuur

Une usine        een fabriek

La crasse        het vuil, de gemeenheid

Une rayure        een kras
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Vanaf 15 december 2022 is het mogelijk elektrische en elektronische 
apparaten te laten repareren met "le bonus réparation" (reparatiebonus)!
doelstelling: consumenten aanmoedigen om de levensduur van hun apparatuur 

te verlengen in plaats van een nieuw apparaat te kopen in geval van storing. 

90% van de defecten blijft tegenwoordig ongerepareerd. Het doel van "le 

bonus réparation" is het aantal reparaties met 20% per jaar te verhogen en 

de levensduur van elektrische en elektronische apparaten te verlengen. deze 

maatregel is bedoeld om de afvalberg te verkleinen (loi agec (anti-afvalwet)). 

Deze maatregel wordt door bedrijven gefinancierd via eco-organisaties.

 

"le bonus réparation" geldt voor producten die niet meer onder de garantie vallen. 

Het gaat aanvankelijk om een dertigtal categorieën en de lijst van apparaten zal 

tot 2025 jaarlijks worden uitgebreid. Het biedt een vast tarief tussen €10,- en 

€45,-, afhankelijk van het type apparaat, wat neerkomt op ongeveer 20% van 

de totale reparatiefactuur.

Voorbeelden van bonussen: €10,- voor een koffiezetapparaat, €25,- voor een 

wasmachine of €45,- voor een laptop. 

let op:  producten die nog onder de garantie vallen, vallen niet onder deze bonus, 

net als de vervanging van accessoires, batterijen of als het probleem het gevolg 

is van oneigenlijk gebruik van het apparaat. is de factuur inclusief btw lager dan 

deze bedragen, dan wordt de verhoging niet toegekend. daarnaast wordt steun 

verleend voor laptops of computers, all-in-one computers, monitoren, scanners 

en printers vanaf een drempelbedrag.

Wilt u een reparateur vinden die deelneemt aan de regeling? 
een reparateur kunt u vinden op de website ecosystem.eco.

Hier kunt u meer informatie vinden!

service-public.fr

le pôle d'interprétation de la préhistoire is niet een echt museum maar is een 

ideaal centrum om meer te weten te komen en te leren over de prehistorie. le 

musée national de préhistoire ligt maar op een paar meter afstand.

dit centrum heeft een oppervlakte van 3.000 m2, verdeeld in: een receptie, 

ruimte voor tentoonstellingen en diverse workshops, educatieve "routes", een 

mediabibliotheek, een leeszaal, een cyberspace ruimte, een filmzaal, een ruimte 

voor conferenties, een ruimte voor voorstellingen en evenementen, een winkel 

en een restaurant. 

Het is een ideale plaats om de prehistorische vindplaatsen van la Vallée de la 

Vézère te ontdekken. 

in het dorp les eyzies-de-tayac kunt u meer informatie krijgen over de grotten, 

schuilplaatsen in de rotsen en musea in de regio en praktische informatie. soms 

is reservering voor een bezienswaardigheid noodzakelijk om het aantal bezoekers 

te beperken.

daarnaast zijn in het pôle d'interprétation de la préhistoire enkele fraaie 

reconstructies van elisabeth daynès te bewonderen. bovendien worden er 

diavoorstellingen gegeven met algemene uitleg over de prehistorie. de bezoeker 

kan vrij door het gebouw dwalen en de verschillende ruimtes zelf ontdekken.

www.pole-prehistoire.com/fr/
30 rue du moulin

24620 les eyzies

tel. : +33 5 53 06 06 97

e-mail: contact@pole-prehistoire.com

 le bonus réparatIon
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 pôle D'InterpréatIon De la préHIstoIreô-
le d'interprétation de la préhistoire

https://www.ecosystem.eco/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16129
https://www.pole-prehistoire.com/fr/


14 januari 2023 van 15h30 – 17h30

ConCert pIano / ClarInette par 

g. potenZa et a. CIrrIto 

een andere locatie!!!!!

CInema du buIsson
Cinéma lux louis Delluc
le buisson-de-Cadouin

Hier kunt u meer info over de concerten vinden
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  mICHel sarDou

de muziektip voor de maand januari is:

micHel sardou

michel sardou is een franse zanger, chansonnier en acteur. Hij is geboren op 26 

januari 1947 in parijs.

Hij komt uit een beroemde franse artiestenfamilie. zijn vader fernand sardou 

was zanger, cabaretier en acteur. zijn moeder jackie sardou was zangeres, 

danseres  en actrice. 

michel sardou heeft 26 studioalbums en 18  livealbums opgenomen en ontving 

vijf  keer de franse muziekprijs "Victoires de la musique".

Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht, waarmee hij tot de grootste 

franse platenverkopers behoort. zijn carrière begon in 1967, met "les ricains". 

enkele andere bekende nummers van hem zijn: "les lacs du connemara", "une 

fille aux yeux clairs", "La maladie d'amour," "Le France" en "Comme d'habitude".

op 3 oktober 2023 gaat michel sardou aan een nieuwe reis door frankrijk, 

belgië en zwitserland beginnen met een voorstelling getiteld “i remember a 

goodbye”. Hij zal dan zijn grootste hits ten gehore brengen, begeleid door een 

orkest van een twintigtal muzikanten.

op dinsdag 23 januari 2024 eindigt hij de tour met een optreden in  boulazac.

15

https://arcadesinfo.com/calendar/


• laten sudderen totdat het wat ingekookt is want het mag niet te vochtig 

blijven

• Wat peterselie toevoegen

• de saus af laten koelen en de pasta erdoor mengen

• de vis in blokjes snijden (ik gebruik altijd wat stevige vis dus andere vissoorten 

mogen natuurlijk ook, zoals heilbot, tilapia, zwaardvis, tonijn)

• neem 6 velletjes aluminiumfolie (niet te klein) en verdeel daar de pasta met 

saus over en leg daarop/daarin de visblokjes en er bovenop de garnalen

• strooi er nog wat bladpeterselie op en wat (citroen)olijfolie 

• Vouw de pakketjes voorzichtig dicht en bewaar ze tot vlak voor het opdienen

• Verwarm de oven voor op 180 graden en leg de pakketjes er ongeveer 12 à 

14 minuten in (controleer eventueel een pakketje of de vis gaar is)

• leg de pakketjes op voorverwarmde (diepe) borden, en laat je gasten 

de pakketjes aan tafel openvouwen. Het makkelijkste eten is als de folie 

verwijderd wordt.

bon appétit!!

françois

 

                                                                             

pacchettino di spaghetti con pesce
ik wil afsluiten zoals ik begonnen ben, met een italiaans gerecht en dit is tevens 

ook één van mijn favoriete gerechten. de vertaling is een pakketje van spaghetti 

met vis. Het is een heel feestelijk gerecht dat je bijvoorbeeld kan gebruiken voor 

een kerstmenu speciaal voor de visliefhebbers. je kan het als een tussengerecht 

of als hoofdgerecht klaarmaken. de porties moeten dan wel aangepast worden 

natuurlijk. Het ziet er feesteljk uit en is zeer smaakvol en zal je gasten verrassen 

omdat de spaghetti op een heel andere manier gebruikt wordt. Het is tevens 

vrij makkelijk te maken en de ingrediënten zijn het hele jaar beschikbaar.

Ingrediënten (voor 6 personen):
• 250 gram spaghetti nr 5 van barilla

• 2 teentjes knoflook

• goede olijfolie 

• 1 blik tomatenblokjes (van mutti)

• peperoncino-kruiden

• 2 eetlepels italiaanse kruiden

• verse bladpeterselie

• 150 gram kabeljauw

• 150 gram zalm

• 12 grote gepelde garnalen 

• peper en zout

• eventueel citroenolijfolie

bereiding:
• de spaghetti maximaal 6 minuten beetgaar koken in water met zeezout

• en wat je normaal nooit doet, daarna afspoelen met koud water, dit om het 

verder garen te voorkomen. de spaghetti voelt dus nog wat hard aan

• Fruit de knoflook in een hapjespan met een scheutje olijfolie 

• de tomatenblokjes, peperoncino-kruiden en italiaanse kruiden toevoegen

  CHeZ FrançoIs
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Wij hebben genoten van al die heerlijke recepten 
die François ons voorgeschoteld heeft!

Merci François!



https://www.roque-st-christophe.com/
24620 peyzac-le-moustier

+33 (0)5 53 50 70 45

contact@roque-st-christophe.com

een bezoekje aan rocamadour
rocamadour of roc-amadour is een stad in frankrijk, gelegen in het centraal 

massief, departement lot. de stad is gebouwd op een rots midden in de causse 

de gramat, een uitgestrekt kalksteenplateau en onderdeel van de causses du 

Quercy. boven op de rots ligt een burcht. Via trappen (216 treden en dus best 

zwaar) of een lift voor de mindervaliden kan men een reeks van kapellen met 

fresco's en een kerk bereiken. bovenaan de berg kunnen overigens ook auto's 

geparkeerd worden! Het zeker in het hoogseizoen zeer toeristische stadje met 

zijn nauwe straatjes, is erg leuk om te bezichtigen. rocamadour is door les plus 

beaux Villages de france erkend als een van de mooiste dorpen van frankrijk.

rocamadour is ook een druk bezochte bedevaartplaats. naast de tombe van 

sint-amadour is de zwarte madonna van rocamadour een belangrijke reden 

voor een pelgrimsbezoek. zelfs gekroonde hoofden kwamen naar rocamadour 

op bezoek, onder wie koning lodewijk de Heilige en Hendrik iii van engeland, 

die in rocamadour op wonderbaarlijke wijze genezen zou zijn van een ziekte. 

Het heiligdom van rocamadour vormde tegelijk een belangrijke etappeplaats op 

de weg van noord-europa naar santiago de compostella. de weg naar santiago 

de compostela die door rocamadour loopt is 280 kilometer lang.

Het kasteel van rocamadour, een 14e-eeuws fort, bedoeld om het heiligdom 

te beschermen, is ook zeker een bezoekje waard. Vanaf de overhangende 

wallen is er een prachtig panorama op le canyon de l'alzou. Verder zijn er 

veel bezienswaardigheden en dingen te doen in rocamadour en omgeving, 

bijvoorbeeld: chapelle notre-dame, l'Hospitalet, basilique saint-saveur, rocher 

des aigles, la forêt des singes, grottes des merveilles, parc durandal en 'n ritje 

met het treintje van rocamadour. Veel plezier met deze ontdekkingstocht!

les grottes du roc de Cazelle
Het complex is altijd bewoond geweest en werd eerst bewoond in de prehistorie, 

daarna uitgegraven en omgebouwd tot een versterkte burcht in de middeleeuwen 

en ten slotte hergebruikt en aan het begin van de eeuw omgevormd tot een 

civiele woning.

talrijke scènes die het leven van onze voorouders reconstrueren, nemen u 

chronologisch mee van de prehistorie naar de middeleeuwen en tot 1966, toen 

een paar boeren hadden geïnvesteerd in een monolithisch (uit één stuk steen) 

huis dat volledig uit de rots was gehouwen met een grote verzameling oude 

voorwerpen en gereedschappen en dieren van de boerderij. de traditionele 

habitat is daar hersteld, trouw aan de gewoonten en de lokale geschiedenis van 

de périgord.

https://rocdecazelle.com/
route de sarlat

24620 les eyzies

+33 (0)5 53 59 46 09

info@rocdecazelle.com

la roque saint-Christophe
de prehistorie en geschiedenis van een troglodytische plaats, uniek in de wereld!

deze echte muur van kalksteen, een kilometer lang en 80 meter hoog, voortdurend 

ondermijnd door de rivier en de vorst, heeft honderd rotsschuilplaatsen en lange 

"terrassen" uitgehouwen. een opmerkelijke plaats door het aantal "bewoners" 

(troglodytes) en opvallende vormen van de rots. deze natuurlijke holen werden 

vanaf de prehistorie door de mens bezet en vervolgens vanaf de middeleeuwen 

tot het begin van de renaissance omgevormd tot een fort en een stad. er zijn 

machines gereconstrueerd als eerbetoon aan de middeleeuwse bouwers. le 

boulevard de l'Humanité is de grootste "schuilkelder" van europa met een lengte 

van 300 meter. neem bijvoorbeeld ook een kijkje in de wapenkamer, of bezoek 

de reconstructie van een middeleeuwse keuken.

  IDeetjes  Voor uItstapjes
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https://www.roque-st-christophe.com/
https://rocdecazelle.com/


 

 

 

 

14 januari vanaf 18h55
Fedora

(is nog niet defitief)
    

Musique

Umberto GIORDANO

Mise en scène

David McVIcAR

Direction Musicale

Marco ARMILIAtO

Salle Eugène Le Roy

Place de l'hotel de Ville, Le Bugue
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Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig eerst 

te informeren bij de plaatselijke VVV-kantoren of mairie!

De websites worden helaas niet allemaal bijgewerkt!

brocantes/marché/Vide-greniers/Vide ta chambre

1 januari: Verteillac (brocante/vide grenier)

7 januari:  Vélines (brocante puces livres)

8 januari:  brantôme, périgueux (vide grenier), Valeuil (vide grenier),   

    Villetoureix (vide grenier op de camping)

15 januari: limeuil (vide grenier, bourse aux vêtements), ribérac, saint-  

   Vincent-de-connezac (brocante/vide grenier)

22 januari: Villetoureix (vide grenier op de camping)

29 januari: biras (brocante/vide grenier)

                 meer info:   www.brocabrac.fr

                     www.vide-greniers.org

                     www.vide.grenier.fr

broCantes/VIDe-grenIers
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www.brocabrac.fr
www.vide-greniers.org
https://vide.grenier.fr/


De app Ecowatt: toepassing: voor verantwoord elektriciteitsverbruik

Hoewel het elektriciteitsverbruik deze winter naar verwachting krap zal kunnen 

zijn (vooral doordat de productie van nucleaire elektriciteit op de helft van haar 

capaciteit zit, waarbij een deel van de reactorvloot niet beschikbaar is wegens 

onderhoud of corrosieproblemen), is het Ecowatt-systeem zo ontworpen dat 

iedereen kan reageren op zijn elektriciteitsverbruik om te anticiperen op de 

risico's van stroomonderbreking. Wanneer moet u uw verbruik verminderen, 

moet u uw elektrische apparaten loskoppelen? 

Ecowatt is een burgerinitiatief dat is opgezet door de beheerder van het Franse 

elektriciteitsnetwerk RTE, in samenwerking met het Franse agentschap voor milieu- 

en energiebeheer, l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie 

(Ademe). Deze dienst is al enkele jaren beschikbaar in bepaalde regio's van 

Frankrijk via de MonEcoWatt-website (Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur), 

maar is nu uitgebreid naar het hele grondgebied via een mobiele applicatie.

Ecowatt presenteert zich als weersvoorspelling voor elektriciteit door real-

time informatie te geven over het verbruik. Dit om particulieren, bedrijven en 

gemeenschappen aan te moedigen hun verbruik te beperken, tijdens bepaalde 

periodes waarin het netwerk onder spanning staat (met name van 8.00 tot 

13.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur). Dit is volgens RTE de enige oplossing om 

stroomonderbreking te voorkomen.

Enkele aanbevolen acties die vooral gelden 's morgens tussen 8.00 en 13.00 uur 

en 's avonds tussen 18.00 en 20.00 uur: 

•	 de verwarming lager zetten;

•	 de rolluiken en/of gordijnen sluiten zodra de avond valt of bij afwezigheid;

•	 de openbare verlichting en privé verlichting verminderen;

•	 het gebruik van de meest verbruikende elektrische apparaten uitstellen;

•	 je mobiele telefoon niet op bepaalde tijden opladen.

Opmerking: Op basis van prognoses van RTE over het elektriciteitsverbruik 

wordt elke dag ingedeeld volgens een kleurcode:

groen: “redelijk” verbruiksniveau;

oranje: “hoog” verbruik;

rood: “abnormaal hoog verbruik, met kans op stroomuitval”.

Net als een weeralarm wordt een rood alarm uitgezonden via de Ecowatt-

applicatie, of per sms en e-mail, op voorwaarde dat u bent aangemeld voor het 

"l'alerte vigilance coupure". 

Als verbruiksprognoses een periode van spanning voorspellen, wordt een eerste 

waarschuwing verzonden om gebruikers te waarschuwen en hen in staat te stellen 

hun gebruik dienovereenkomstig aan te passen. Ecowatt-abonnees ontvangen 

dan een tweede waarschuwing als de prognoses worden bevestigd. Deze keer, 

met de specifieke tijden waarop hen wordt gevraagd om energie te besparen.

De Ecowatt-app waarschuwt voor spanningen op het elektriciteitsnet en mogelijke 

stroomuitval in uw regio. De mobiele app biedt gebruikers de mogelijkheid om 

direct op hun smartphone een melding te ontvangen als er 3 dagen van tevoren 

een oranje of rood signaal wordt verzonden.

Hier kunt u meer informatie lezen en eventueel de Ecowatt-app downloaden.

De stroomonderbrekingen vinden alleen plaats tijdens de spitsuren, tussen 

08.00 en 13.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur, en zullen maximaal twee uur 

duren. Ze zullen nooit een hele regio of een heel departement betreffen, maar 

kleinere gebieden. De dag voor een stroomstoring, rond 17.00 uur, kun je op de 

site, waar ook de Ecowatt-site naar verwijst, je adres invullen om te zien of je 

direct last hebt van deze stroomstoringen. Eventuele laatste aanpassingen zijn 

zichtbaar vanaf 06.00 uur op de dag van de stroomonderbreking.

14.000 locaties zijn als prioriteit gedefinieerd, waaronder politiebureaus, 

brandweerkazernes, ziekenhuizen, patiënten met een hoog risico die afhankelijk 

zijn van medische apparatuur thuis, strategische locaties. Het betreft circa 60% 

van de bevolking.

Voor calamiteiten zal teruggevallen moeten worden op het alarmnummer 112!

Service public.fr

 eVentuele stroomonDerbrekIng
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https://www.monecowatt.fr/


ons Franse huis is een tweede huis: hoe weten we dat alles weer goed 
werkt na een stroomstoring en dat voedsel dat bijvoorbeeld in de 
vriezer is blijven staan, in orde is?
Ten eerste is het niet gegarandeerd dat uw woning deze winter getroffen zal 

worden door een stroomstoring, aangezien elektriciteitsnetbeheerders deze 

alleen plannen als het netwerk zwaar onder druk komt te staan. en zelfs als er een 

storing optreedt, hoeft dit niet altijd gevolgen te hebben voor uw departement. 

enedis en rte maken via hun websites om 17.00 uur de dag ervoor de adressen 

bekend waar de stroom uitvalt. u kunt daarvoor de eerder genoemde tool 

raadplegen waarmee u op adres of postcode kunt zoeken en kijken of uw adres 

genoemd is. Als uw huis wordt getroffen, duurt de stroomonderbreking slechts 

twee uur en dat is te kort voor produkten in de vriezer of koelkast om te ontdooien 

of te bederven. een goed gevulde vriezer in goede staat kan voedsel tot 48 uur 

diepgevroren houden, zolang hij maar gesloten blijft. een koelkast blijft vier tot 

zes uur koud als de deur dicht blijft. 

Het is echter niet mogelijk om zeker te weten of alles weer is ingeschakeld zoals het 

hoort, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een smart home-verlichtingssysteem 

dat wordt bediend via een smartphone. Wellicht kunt u navragen of er geen 

problemen zijn in de omgeving na de stroomstoring. zo heeft enedis een hulplijn 

gelanceerd op 09 726 750 xx (de laatste twee nummers zijn het nummer van 

uw departement). 

          

Vanaf 1 april 2023 zullen kassabonnen niet meer automatisch door de winkelier 

worden afgedrukt. oorspronkelijk stond deze verandering gepland voor 1 januari 

2023, maar die datum is dus veranderd. dit besluit is op 15 december 2022 in 

het publicatieblad gepubliceerd. dit is een toepassing van de wet nr. 2020-

105 van 10 februari 2020 betreffende de strijd tegen afval en het aanpakken 

van de aanzienlijke verspilling die deze bonnen vertegenwoordigen (30 miljard 

kassabonnen die jaarlijks worden gedrukt). bovendien zitten in kassabonnen 

gevaarlijke stoffen. 

• ontvangstbewijzen van bankpassen/creditcards;

• kaartjes uit automaten;

• vouchers en promotie- of kortingtickets.

om toch een afgedrukt ontvangstbewijs te krijgen, moet de consument dit nu 

uitdrukkelijk bij de handelaar/winkelier aanvragen. de handelaar/winkelier is 

verplicht de consument hiervan op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis 

te stellen door middel van een mededeling op de plaats van betaling. u kunt 

eventueel een bon ontvangen per mail, sms of via een bericht in de applicatie.

maar:

er zijn ontvangstbewijzen die ook na 1 april 2023 nog steeds automatisch worden 

afgedrukt, bijvoorbeeld:

• voor de aankoop van zogenaamde "duurzame goederen" waarop het bestaan 

en de duur van de wettelijke garantie van overeenstemming is vermeld. 

Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke apparaten, computerapparatuur of 

telefoontoestellen;

• de ontvangstbewijzen voor geannuleerde of gecrediteerde transacties en/of 

betalingsverrichtingen met bankpassen;

• door verkoopautomaten afgegeven kaartjes die moeten worden bewaard en 

getoond om een product of dienst te ontvangen;

• kassabonnen of andere factuurdocumenten die door niet-automatische 

weegtoestellen worden afgedrukt.

                                                                                                               2524
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* alle genoemde marktjes zijn onder voorbehoud! 

 informeer voor de zekerheid bij de VVV-kantoren!

maandag:

• beynac      castelnaud

• les eyzies      ste alvère

Dinsdag:

• beaumont       salignac

• cénac      thenon

• gourdon      mareuil

• le bugue      brantôme 

• trémolat      marcilhac-sur-célé

Woensdag:

• bergerac       piégut-pluviers 

• cadouin      ste nathalène

• Hautefort      souillac

• montignac      monpazier

• périgueux      montpon 

• sarlat       carlux

• siorac      jumilhac 

• saint-céré      

Donderdag:

• eymet       libos

• Domme       Monflanquin

• lalinde       excideuil 

• meyrals      st julien de lampon

• monpazier      gourdon

• terrasson

 markten

Vrijdag:
• la roque gageac    st pompon(t)

• le buisson      Vergt 

• ribérac       souillac

• sigoules      gourdon

• montcabrier     

Zaterdag:

• bergerac       lalinde 

• belvès      Villefranche du périgord

• beaumont      st aulaye

• gourdon      sarlat 

• le bugue      périgueux

• montignac      Villereal

• nontron 

Zondag:

• st cyprien      cazals

• daglan      st geniès

• issigeac       calviac en périgord

• Rouffignac      Carsac Aillac

• sorges

* informeer voor de zekerheid bij de plaatselijke VVV-kantoren

om teleurstelling te voorkomen! 
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zonder deksel en zonder kurk

restaFVal
Wat mag in welke afvalbak? Waar moet ik kattenbakkorrels laten? en mag kristal 

in de glasbak? een vensterenvelop mag bijvoorbeeld in de papierbak, maar een 

vieze, vette pizzadoos gaat bij het restafval.

al het afval dat niet recycleerbaar en niet composteerbaar is, moet afgesloten in 

zwarte zakken in de daarvoor bestemde terminals of bakken voor huishoudelijk 

afval worden gedeponeerd.

onvrede over afvalinzameling van smD3
de voorzitter van het "syndicat mixte départemental des déchets de la dordogne" 

(smd3), pascal protano, werd tijdens een bijeenkomst op 21 november 2022 

geconfronteerd met de onvrede van gebruikers over de afvalinzameling, de 

tarieven en de communicatie over het huivuil. naar aanleiding daarvan is een   

begeleidingscommissie samengesteld, die zich bezig gaat houden met de acties 

van de smd3, met betrekking tot afvalinzameling, de stimuleringsbijdrage en 

communicatie.

 smD3
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Het jaar 2022 is het warmste jaar ooit gemeten
Volgens météo-france is het jaar 2022 het warmste jaar ooit gemeten sinds 1900, 

de datum van de eerste metingen. Het vorige record dateerde van 2020. alle 

maanden van het jaar waren warmer dan normaal, met uitzondering van januari en 

april, benadrukt  météo-france. deze buitengewone temperaturen gingen gepaard 

met veel extreme gebeurtenissen, zoals een "historische droogte", bosbranden, 

vooral in de gironde en in regio's die gewoonlijk weinig of niet vatbaar zijn voor 

dit soort fenomenen, zoals bretagne, oceaanhittegolven in de middellandse zee 

en hevige stormen zoals die op corsica op 18 augustus, waarbij vijf doden vielen. 

de maand mei was een record met een neerslagtekort van 60%, en erger voor 

de maand juli met een neerslagtekort van 85% in vergelijking met normaal.

Het franse stokbrood staat officieel op de lijst van "Patrimoine Immatériel 
de l’Humanité" van unesco
Het franse stokbrood met zijn knapperige korst en zachte kruim is het stokbrood, 

dat in het begin van de 20e eeuw in parijs verscheen. er komen jaarlijks meer 

dan zes miljard baguettes uit de bakkerijen. deze erkenning door unesco, de 

organisatie, die bovenal tradities in ere wil houden, is bijzonder belangrijk 

gezien de bedreigingen voor deze knowhow, door de industrialisatie en de 

afname van het aantal bakkerijen, vooral op het platteland. in 1970 waren er 

zo'n 55.000 ambachtelijke bakkerijen tegenover 35.000 vandaag de dag (één 

op 2.000 inwoners), dwz een gemiddelde verdwijning van 400 bakkerijen per 

jaar gedurende de laatste vijftig jaar.

In de Dordogne blijft de wolf terrein winnen
de préfet van de dordogne heeft een besluit uitgevaardigd dat de dordogne 

classificeert in zone 3, dat wil zeggen als een mogelijke uitbreidingszone van de 

wolf. Het doel van deze beslissing is om zo te kunnen anticiperen op de komst van 

de wolf in de Dordogne. Hierdoor kunnen financiële steunmaatregelen worden 

geactiveerd. dit alarmniveau maakt het mogelijk om geld vrij te maken om 

fokkers te helpen hun kuddes te beschermen.

De kosten voor het niet hebben van een linky-meter in 2023 kunnen 
oplopen tot € 50,- per jaar!
linky is de slimme meter die sinds 2015 door enedis france is geïnstalleerd 

en waarmee energieleveranciers het elektriciteitsverbruik op afstand kunnen 

uitlezen. op 31 december 2021 waren er 34 miljoen meters geïnstalleerd, dat 

wil zeggen bij 90% van de enedis-klanten.

Vanaf 2023 moeten huishoudens die de plaatsing van de linky-meter hebben 

geweigerd en die in 2022 niet minstens één stand hebben doorgegeven, een 

vergoeding betalen van €8,30 per twee maanden (zijnde €49,80 excl. btw per 

jaar). 

ketelinspectie en onderhoud: het controleren van de thermostaat 
wordt verplicht
bij de verplichte jaarlijkse controle van de staat van de cv-ketel hoort nu ook 

het controleren van de aanwezigheid van een thermostaat en de goede werking 

ervan. dit staat in een besluit gepubliceerd in het staatsblad van 25 november 

2022. deze voorziening maakt deel uit van het "plan d'austérité énergétique" dat 

op 6 oktober 2022 door de regering is gepresenteerd. deze nieuwe bepaling heeft 

betrekking op alle ketels, ongeacht de verbruikte energie (gas, stookolie, hout, 

kolen of multifuel). Warmtepompen, kachels met ventilatie zijn ook betrokken.

Verwarmingsapparatuur die niet is gereviseerd en slecht afgesteld, leidt tot meer 

verbruik van energie. bovendien produceert een ketel die niet regelmatig wordt 

onderhouden meer broeikasgassen en verontreinigende stoffen.

de vakman die verantwoordelijk is voor de controle en het onderhoud van de ketel 

moet nu controleren of het toestel al dan niet is uitgerust met een automatisch 

temperatuurregelsysteem (thermostaat) en of het goed werkt. Hij moet ook 

controleren of de verwarmings- of koelnetten goed geïsoleerd zijn. Heeft u een 

gas-, olie-, hout-, kolen- of multifuelketel met een vermogen tussen de 4 en 

400 kilowatt, dan bent u verplicht uw apparatuur jaarlijks te laten controleren 

en onderhouden. bij vervanging of plaatsing van een cv-ketel dient het eerste 

onderhoud uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar te worden uitgevoerd.

service public.fr
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tol op Franse wegen wordt vanaf februari 4,75 procent duurder
Vanaf 1 februari 2023 stijgen de toltarieven op de franse wegen met gemiddeld 

4,75%. dit is verreweg de grootste stijging ooit geregistreerd. Vanaf 1 februari  

2023 kunnen automobilisten die gebruikmaken van de Vinci autoroutes, aprr 

en Sanef profiteren van 40% korting op de tol (tegenover 30% momenteel) bij 

10 retourritten per maand op hetzelfde traject. eigenaren van een elektrische 

auto kunnen gedurende het jaar 2023 profiteren van een korting van 5% van 

prr en sanef op al hun reizen. dit komt voor elektrische auto's neer op het 

compenseren van de stijging van de tolheffing.

robert merle's "Fortune de France"-saga wordt in het voorjaar van 2023 
opgenomen in de Dordogne
de roman speelt zich af tussen 1547 en 1661 en vertelt het verhaal van het 

lot van een familie de siorac tijdens de godsdienstoorlogen. de held, pierre de 

siorac, is een jonge protestantse edelman uit de streek van sarlat. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de camera's in de Périgord komen filmen. Het is een 

productie van france télévisions. Het is de eerste keer dat "fortune de france", 

geschreven door robert merle, wordt aangepast voor televisie. de schrijver is in 

2004 overleden.

Er worden acteurs/figuranten gezocht voor de opnames van de historische serie 

die zal bestaan   uit twee seizoenen van zes afleveringen van elk 52 minuten. 

Vogelgriep in de Dordogne: er had geen slechtere week kunnen zijn
15 dagen voor kerstmis werden gevallen van vogelgriep vastgesteld op drie 

eenden- en ganzenfokkerijen in saint-geniès in de périgord noir. deze fokkers 

zullen hun pluimvee niet kunnen verkopen voor de feestdagen.

"Chèque énergie bois"
om de stijging van de prijs van pellets en brandhout op te vangen, wordt 

een uitzonderlijke steun van €50,- tot €200,- betaald, onder voorbehoud van 

inkomenstoetsing, aan huishoudens die hout gebruiken voor verwarming. 

deze "chèque énergie bois" is vanaf 22 december aan te vragen op de site 

"checkenergie.gouv.fr". na de steun voor de meest bescheiden huishoudens 

die met olie verwarmen, is het nu de beurt aan de huishoudens die met 

hout stoken om steun te krijgen in verband met de prijsstijging (+ 30% in 

één jaar). met deze steun is het arsenaal aan overheidsmaatregelen ter 

ondersteuning van het energieverbruik voor de winter van 2023 compleet.

de door het parlement aangenomen steun van €230 miljoen voor huishoudens 

die stoken op hout is opgenomen in de wet van 1 december 2022  tot wijziging 

van de financiën voor 2022. Deze uitzonderlijke steun wordt inkomensafhankelijk 

toegekend aan huishoudens die houtblokken of pellets als verwarmingsbron 

gebruiken. le ministre des comptes publics kondigde aan dat de steun "énergie 

bois" zou worden toegekend aan mensen die tot €2.260 verdienen voor een 

alleenstaande en tot €4.750 voor een gezin met 2 kinderen. om deze "énergie 

bois" aan te vragen, kunt u de website "checkenergie.gouv.fr" raadplegen.

Het bedrag van deze "chèque énergie bois" ligt tussen € 50 en € 200, afhankelijk 

van uw inkomensniveau en het type brandhout dat u gebruikt (blokken of pellets).

Woningen die verwarmen met pellets (pellets) krijgen recht op:
€200,- voor de huishoudens met een laag inkomen

€100,- voor huishoudens met een iets hoger inkomen

Huishoudens die stoken met houtblokken hebben recht op:
€100,- voor huishoudens met een laag inkomen

€50,- voor huishoudens met een iets hoger inkomen

Le Gouffre de Padirac
Le Gouffre de Padirac is op zoek naar 130 seizoensmedewerkers (kassamede-

werkers, obers, verkopers en natuurlijk bootgidsen) en organiseert daarom op 

10 januari 2023 een vacaturedag.

einde van plastic verpakkingen voor groenten en fruit: is door de raad 

van state nietig verklaard bij besluit van 9 december 2022 (en is gepubliceerd 

op 15 december 2022). er komt zo spoedig mogelijk een nieuw besluit. 
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 hELE PREttIGE kERStDAGEN
      EN

      EEN hEEL GELUkkIG 

            EN GEzOND
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WIj gaan stoppen!!!!

dit is de allerlaatste pagina van het allerlaatste nummer. 

ook onze dagen hebben helaas "maar" 24 uur. 

de dagen gaan te snel voorbij en zijn te kort voor al onze dromen groot én klein. 

daarom hebben wij besloten om te stoppen met onze maandelijkse nieuwsbrief 

eaudeVie.

Wij zijn jaren geleden met veel enthousiasme gestart met eaudeVie. Wij hadden 

eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. Wij hebben hard 

gewerkt en soms gebaald maar nu zit het er op! Wij willen nu samen gaan genieten 

van andere dingen waar we geen tijd meer voor hadden. 

en ja, afscheid nemen doet natuurlijk écht pijn. maar de lucht en ruimte die voor 

ons ligt en al onze plannen die we nu eindelijk de aandacht kunnen geven, daar 

verheugen wij ons op. 

en wie weet, misschien gaan we ons wel vervelen. dus zeg nooit "nooit"......

onze maandelijkse borrel gaat natuurlijk gewoon door op hetzelfde tijdstip en 

dezelfde locatie! Het is zo leuk om iedere maand weer even met iedereen bij te 

kletsen. dat willen wij echt niet missen en u vast ook niet! iedereen is welkom!

dus: kom gezellig iedere eerste vrijdag van de maand naar de borrel!

ook de website www.eaudevie.net blijft voorlopig nog even bestaan, evenals de 

facebookpagina eaudevie-dordogne. op de website kunt u alle laatste nieuwtjes 

en wetenswaardigheden vinden. raadpleeg onze site dus regelmatig!

ons e-mailadres blijft redactie.eaudevie@gmail.com.

bedankt, veel succes met alles en geniet, 

een knuffel voor alle lezers en vergeet ons niet.

                                         Gerard en Yvonne

    

www.eaudevie.net
https://www.facebook.com/eaudeviedordogne/
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