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De neerslag van woord, beeld en klank wordt onbewust als een
vruchtbare humuslaag in ons bewaard. Het verrijkt onze ‘taal’ en laat
ons uitgroeien tot ambassadeurs van cultuur.

Waarde Vrienden,
…vrede in de herinneringen en vertrouwen in de verwachtingen,
daadwerkelijk: geworteld in het verleden, vernieuwend door
verbeelding…
Het jaar 2008 is ingezet.
Wij wensen onze gediplomeerde reisleidsters en reisleiders een
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar.
Wat het jaar 2008 zal brengen, weten wij niet, wat het kan brengen,
willen we mee helpen bepalen.
Geen bloem is geschapen om voor zichzelf te zijn. De geur en de
kleur verwarmt het hart van de mensen.

Jong zijn is geen levensfase, het is een geestesgesteldheid.
Wanneer je geest belast is met cynisme en pessimisme, dan ben je
oud geworden. Zolang je hart golven van optimisme opvangt, dan
bestaat de hoop dat je jong blijft.
Kan de regularisatie in de reisleiding éénmalig zijn, op voorhand
vastgelegd, spoedig en kort in de tijd, in 2008?
Kunnen wij onze geestesgesteldheid uitstralen in de contacten met de
Overheid, een aanstekelijk optimisme die aanzet tot ‘bouwen’, tot
‘samen’ bouwen?
Vriendschap is een stevig fundament voor gedeelde waarden.

Kan de reisleiding die zich bedient van multimediale
toeristische info zijn zeggingskracht kleuren en de
zintuigen van zijn reisgenoten prikkelen? Kan het de
geest verruimen en het hart verheugen?

Kan onze vzw Reisleiders Vlaanderen groeien door ons
gemeenschappelijk achter de altruïstische waarden te
scharen van diegenen waaruit zij bestaat?
Dat alles wensen wij u, heel 2008 lang!

De taal is ‘de bril’ waardoor de mens de werkelijkheid ziet.
Kunnen wij, erkende en gediplomeerde reisleiders,
gemakkelijker toegang hebben tot musea, tot geëigende
literatuur, beeld- en klankmateriaal?

Van 8 t/m 13 januari 2008 vindt in Utrecht
weer de Vakantiebeurs van Nederland
plaats. Dit betekent bijna 1500 standen met
een
enorme
diversiteit
aan
reisaanbiedingen.
De openingsceremonie heeft plaats op
dinsdag 8 januari om 10.15 uur in de 'Beleef
Nederland'-hal van het Jaarbeurscomplex.
Toegang tot deze bijeenkomst hebben
enkel
diegenen,
die
zich
vooraf
geaccrediteerd
hebben
(zie
ook
@Nieuwsbrief 2008/01a)
Het beursthema dit jaar is ‘Discover the
Undiscovered’.
Daarbij
zullen
de
aanwezige landen en andere participanten
tijdens de beursweek zoveel mogelijk
aandacht schenken aan nog onontdekte
steden, streken of regio's in hun landen.
NOOIT VERWACHT NEDERLAND
Uitgangspunt is dat Nederland naast de
vele bekende iconen ook héél veel plaatsen
heeft die minder bekend zijn, plekken waar
zelfs de frequente binnenlandse toerist vol
verbazing van zegt: “Dat we dit ook in eigen
land hebben!!” Een hele hall is gewijd aan
dit thema, en is gevuld met allerlei stands
en informatie. Een bezoek daar is een
soort belevenis, een ruiken aan en proeven
van het Nederlandse toeristisch-recreatieve
product. Er is dan ook van alles te doen.
Zo is er een fietsparcours, maar ook een
kampeerpaviljoen. Er zijn ook strandactiviteiten en je kunt er je eigen zandsculptuur
bouwen.
Wie weet bijvoorbeeld dat je kunt slapen in
een boomtent, hijskraan of wijnvat? Of echt
in het hooi, in een boekenhotel of in
Haagsche Suites. Dat je in Oudenbosch de
mini-versie van de Romeinse St.-Pieter kunt
bezoeken, dat je nabij Almere een groene

Vriendelijke groeten
de voorzitter
Jozef Denolf.

kathedraal hebt en dat in Goor een Hundertwasserhuis staat.
Dat er in Utrecht een Rietveld-Schröderhuis
is, maar in Arnhem een onvervalst RietveldSchröder-vakantiehuis. Dat er verder een
museum vol valse kunst bestaat en dat er
ook (in de schaduw van de Scheveningse
Pier) Beelden vrijwel Aan Zee staan.
JE EIGEN IERLAND ONTDEKKEN
Ierland
Toerisme
zet
tijdens
de
Vakantiebeurs vooral Noord-Ierland in de
schijnwerper. Dat gebeurt in een nieuwe
beursstand, waar bezoekers hun 'eigen
Ierland' kunnen ontdekken via een persoonlijke benadering in zogenoemde 'snugs'.
Brochures die ze willen hebben gaan niet
meteen mee, maar kunnen op de stand per
computer besteld worden.
Spectaculair is de prijs die beursbezoekers
kunnen winnen: een superluxueuze 14daagse reis per Land Rover Discovery door
Ierland. Deze stoere maar comfortabele
terreinwagen is zelfs te bewonderen op de
stand.
POLEN:

NIEUWE
BEURSSTAND

WEBSITE

EN

NIEUWE

De Poolse Organisatie voor Toerisme heeft
een nieuwe Nederlandstalige website in
gebruik genomen:
http://www.polen.travel/. Men kan daar
zijn reis plannen, de laatste nieuwtjes en
toeristische informatie vinden, films over
Polen bekijken en nog veel meer. Nieuw is
ook de beursstand waarmee Polen zich op
de Vakantiebeurs 2008 presenteert.
Een groot aantal regio’s uit Polen is er
vertegenwoordigd, om bezoekers te informeren over vakantie in Polen: zowel over de
gevarieerde cultuur als over de fascinerende
natuur, met bergen, meren, zee en strand,
en uitgestrekte bossen. Tijdens de beurs is
er op de Poolse stand een speciaal muzieken dansprogramma. Een folkloristische

dansgroep uit de regio Silezië en een
breakdancegroep uit de Kujawy-regio zullen er
optreden.
SERVIË LANCEERT EEN CAMPAGNE VOOR
TOERISME VANUIT DE BENELUX
Servië gaat zich na alle gebeurtenissen van
de afgelopen jaren weer richten op het
toerisme. Het land is daarom voor het eerst
weer aanwezig op de Vakantiebeurs in
Utrecht. Op de Vakdag -dinsdag 8 januariwordt een nieuwe campagne gelanceerd,
gericht op bevordering van het toerisme vanuit
de Benelux.
Voor pers en reisbranche
organiseert de Nationale Organisatie voor
Toerisme van Servië samen met Europe
Destination Marketing die dag een kick-off
bijeenkomst van 12.00 tot 14.00 uur.
Bezoekers van de stand van Servië op de
Vakantiebeurs (Hal 10, F050) kunnen er
kennis maken met het gevarieerde aanbod
van deze nieuwe vakantiebestemming. Er is
volop Servische gastvrijheid, cultuur, folklore,
ongerepte natuur en er zijn vele traditonele
maar ook moderne festivals.
Naast de prachtige steden Belgrado en Novi
Sad heeft het land volop cultuurhistorie te
bieden zoals de prehistorische opgravingen
van
Lepenski
Vir,
de
Romeinse
nederzettingen Felix Romuliana en Sirmium
en talrijke middeleeuwse kloosters.
Onder de bezoekers van de stand op de
Vakantiebeurs zal een geheel verzorgde
vliegreis naar Servië inclusief verblijf in een
hotel in Belgrado verloot worden.
ALLES OVER LE BOAT IN NIEUW FRANKRIJK
PAVILJOEN
Frankrijk is op de beurs te vinden in hal 11,
stand A 010. Op de stand van Maison de la
France in het Frankrijkpaviljoen is LE BOAT
vertegenwoordigd. Het aanbod van deze
organsatie in Europa is riant: maar liefst 1000
boten in 60 verschillende types, ingedeeld in
drie klassen. De 41 vertrekbases van

LE BOAT liggen in acht Europese landen
(Frankrijk, Duitsland, Nederland, België,
Engeland, Schotland, Ierland en Italië). Je
kunt de Franse sfeer proeven en praten met
de mensen van LE BOAT over de vele
mogelijkheden om met de boot je favoriete
Franse regio te ontdekken. De Loire Vallei
bijvoorbeeld, met zijn histo-rische en
culturele
bezienswaardigheden
of
-voor de wijnliefhebbers- een culinaire
vaarvakantie in Bourgondië.
Wie tijdens de Vakantiebeurs de stand van
LE BOAT bezoekt en een LE BOAT-trip
reserveert ontvangt tien procent korting op
de
totale
huurprijs,
ongeacht
het
vaargebied, type boot of de vertrekdatum.
Deze aanbieding geldt uitsluitend voor
reserveringen tijdens de beurs en mag
worden gecombineerd met andere acties tot
max. 15% korting. De reisbevestiging moet
wel vóór 20 januari plaatsvinden.
JEU DE BOULES
Om alvast in de juiste Franse sfeer te
komen, kunnen bezoekers een spelletje jeu
de boules spelen in het Franse Paviljoen.
De banen worden aangelegd in samenwerking met de NJB, de Nederlandse Jeu
de boules Bond. Het publiek kan genieten
van demonstraties door geroutineerde
spelers en speelsters, maar mag ook zelf
een balletje gooien. Diegene die daarbij het
dichtst bij het cochonette smijt, wint typisch
Franse prijzen zoals -uiteraard- een jeu de
boules set. De typisch Franse sfeer komt
verder ook tot uiting in de bistro meubeltjes,
echte olijfbomen en loungeblokken met com

fortabele kussens, en standjes met
smaakvolle Franse streekproducten zoals
uien, mosterd, mosselen, wijn, salades, brie,
ham en tal van andere heerlijkheden die een
vakantie in Frankrijk altijd zo heerlijk
opfleuren. Muziek ontbreekt ook niet dankzij
de sfeervolle optredens van het ensemble
Enchanté.
Tot de grote manifestaties het komende jaar
behoort behalve de Tour de France
natuurlijk, ook de Vendée Globe, het maritieme feest in de Vendée ter gelegenheid
van de grote race van 43.000 km om de
wereld. En dan zijn er nog vele muziekevenementen zoals het Berlioz-festival maar
ook grote rock en jazz festivals verspreid
over het hele land. Ook worden in heel
Frankrijk, vanaf de lente tot ver in de herfst,
gevarieerde kookcursussen aangeboden,
waarbij vooral de kunst van het koken met
bloemen en wilde planten steeds meer
ingang vindt. Allemaal te beleven in het
vernieuwde Frankrijk-paviljoen dus.
OOK LUXE, EXCLUSIVITEIT EN MAATWERK
Luxueus reizen over de hele wereld. Dat
kan dit jaar voor het eerst met extra veel
aandacht én aanbieders op deze Vakantiebeurs. Er is op alle beursdagen een Luxury
Travel themaroute. En op vrijdag is er een
bijzondere Luxury Travel Evening, met tien
speciaal geselecteerde aanbieders van
bijzondere reizen.
De themaroute luxe reizen voert langs
exposanten met reizen voor de verwende
globetrotters die in Afrika, Azië, Oceanië,
Zuid-Amerika, Canada -of nog verder weg-

nieuwe reisuitdagingen aangaan en daar veel
tijd -en geld(!)- voor over hebben. Enkele
voorbeeldjes? Naar de berggorilla's in
Oeganda, vrouwentrips naar de Galápagos,
high tea-bijeenkomsten met een eigen
operazanger in het Sydney Opera House, een
toer naar de grizzly beren in Canada, een trip
naar de Maori's in Nieuw Zeeland of het
beklimmen van de Kilimanjaro in Tanzania; je
kan het zo exclusief wellicht niet zelf
bedenken… Het speciale aanbod luxe reizen
op
de
beurs
wordt
overzichtelijk
gepresenteerd met de Luxury Travel
themaroute, een van de primeurs op de beurs.
Bij de informatie-balies kunnen belangstellenden een gratis plattegrond afhalen, evenals
voor alle andere themaroutes die op de
Vakantiebeurs kunnen worden gevolgd
(Wildlife, Kids & Go, Hiking & Cycling, Diving,
Luxury Travel en Citybreaks).
Op vrijdag 11 januari van 19.00 tot 22.00 uur
heeft voor de eerste keer de Luxury Travel
Evening in Media Plaza, onderdeel van
Jaarbeurs Utrecht, plaats. Onder het genot
van heerlijke drankjes en wereldse, culinaire
hapjes, kunnen liefhebbers zich oriënteren op
hun volgende exclusieve reis met advies op
maat van een tiental luxe reisaanbieders. Let
wel: voor deze Luxury Travel Evening is een
beperkt aantal, exclusieve kaarten verkrijgbaar. Deze bieden tevens recht op een plaats
op de VIP-parkeerplaats en toegang tot de
Vakantiebeurs, waar ook de Luxury Travel
themaroute kan worden gevolgd met
exclusieve reisaanbieders vanuit de hele
wereld.

PRACTISCH:

De openingstijden van de Vakantiebeurs 2008 zijn van woensdag 9 januari t/m zondag 13 januari van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag
11 januari van 10.00 tot 22.00 uur. Bezoekersinformatie is verkrijgbaar via tel. 0900-52272387 (€ 0,13 per minuut) of per e-mail naar

visitorsinformation@vnuexhibitions.com
Voor de vakbezoeker, zoals wij zijn, is er een speciale dag, nl. dinsdag 8 januari van 10.00 tot 18.00 uur. Voorregistreren daarvoor
kan helaas niet meer. Voorinschrijven als gewone bezoeker kan wel nog via

http://www.vakantiebeurs.nl/sites/www_vakantiebeurs_nl/nl/index.asp

Het oorspronkelijke boek verscheen in 2004 en telde 1200 bladzijden. De auteur
kortte het boek nu in tot zo’n 850 bladzijden. De inkortingen voor deze 16de(!) druk
werden speciaal doorgevoerd voor de buitenlandse uitgaven; een aantal bijzaken en
uitweidingen zijn weggelaten maar de kern van de reis en het verhaal bleven intact.
Voor deze editie schreef auteur Geert Mak een uitgebreide nieuwe epiloog.
Het boek geeft een gedetailleerd overzicht van de soms erg bloedige geschiedenis
van Europa tijdens de twintigste eeuw. De auteur ondernam deze reis in opdracht
van zijn krant, het NRC Handelsblad, waarvoor hij iedere dag een stukje aanleverde
voor de voorpagina. Hij bezocht alle steden die ook maar iets konden bijdragen aan
zijn relaas over de Europese geschiedenis. Bezoeken aan de plaatsen zelf, aan o.a
Auschwitz, Duinkerke, Guernica, Ieper, Lissabon, München, Petrograd, Srebrenica,
Stalingrad, Tsjernobyl, Verdun, Wenen… leren zoveel meer dan alleen maar het
lezen over de grote gebeurtenissen in die plaatsen.
Niettegenstaande de enorme omvang is het boek
overzichtelijk ingedeeld: de hoofdstukken zijn chronologisch
gerangschikt en dit zowel naar historische datum als naar
tijdstip van zijn bezoek. Om het reisverloop aanschouwelijk
voor te stellen wordt bij elk hoofdstuk een kaart met de
toenmalige grenzen en het afgelegde traject afgedrukt. Het
boek sluit af met prettig leesbare verwijzingen naar welke
boeken je kunt raadplegen, wil je echt meer van het
onderwerp afweten.
Geert Mak vervaardigde in een tijdsbestek van vijf jaar een
reisgids voor de twintigste eeuwse Europese geschiedenis,
een boek, -hoe zwaar ook-, om mee te nemen op de reizen
door het oude continent. Ontmoetingen met ooggetuigen,
anecdotes van het slagveld, korte mooie verslagen die het
verleden zoveel meer gezicht geven.

Reeds sedert 11 november 2007 zendt de VPRO een
grote, 35-delige documentairereeks uit waarin alle
historische plaatsen uit het boek bezocht worden en de
Europese geschiedenis aan de hand van het boek
wordt verteld.
In Europa zal vanaf dinsdag 8 januari ook bij ons te
zien zijn: om 21.40 uur komt het eerste deel van de
serie op Canvas. In de Nederlandse Volkskrant van 11
december, betoogt historicus Willem Melching,
universitair docent Nieuwste Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, dat de eerste vier
afleveringen “geen enkele relatie hebben met de
huidige kennis en discussie in de geschiedwetenschap”. Bovendien bevat de serie volgens hem
“talloze feitelijke onjuistheden, en komt Mak niet veel
verder dan het navertellen van allang achterhaalde
clichés”. Toch maar even kritisch kijken dan?
Op zondag 6 januari is er ook een interview met Mak te
volgen in het programma Spraakmakers. Over wat het
succes voor hem betekent en waarom het hem niet
alleen applaus oplevert. Hij vertelt hoe zijn vader, een
calvinistisch predikant, hem de stof voor zijn boeken
leverde, wat het verleden vandaag kan leren, en
waarom hij het niet kan laten om zich in het actuele
politieke debat te mengen.
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond
In Europa? Dan kun je je bij onderstaande link
aanmelden voor een gratis Nieuwsbrief errond.

http://vpro.dmd.omroep.nl/x/plugin/?pName=opt_in1&lang=nl&Z=464542217&MIDRID=S7Y1swAAJ10

Vervolgverhaal: bouwkundige (en aanverwante) termen in andere talen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Voor wie de lijst wil bewaren, delen we nogmaals mee, dat heel de lijst, nadat ze volledig verschenen is, wordt
meegestuurd in een apart Word-document, zodat u er voor uzelf eventuele aanvullingen kunt aan toe voegen,
de lijst up to date houden, en wat kleureninkt uitsparen. Wie foutjes wil verbeteren, kan ze altijd doorgeven op
het ondertussen reeds gekende mailadres (zie onderaan deze Nieuwsbrief).
Nederlands

Engels

Frans

Duits

Raadhuis

Council house

Rathaus

Raadskelder
Raam
Rad
Rechtbank
Reconstructie
Refter
Reliëf
Reliek
Reliekschrijn
Renoveren
Restaureren
Retranchement
Rez de chaussée
Rib
Ridderzaal
Riet
Rietdak
Rijndak

Townhall-cellar
Frame
Wheel
Court of justice
Reconstruction
Refectory, fraterhouse
Relief
Relic
Reliquary
(to) renovate
(to) restore
Retrenchment
Groundfloor
Herve, rib, joist
Knight's hall
Thatch
Thatched roof
German slating

Ring
Ringgewelf
Ringmuur
Riolering
Riool
Romaanse bouwkunst
Romeinse bouwkunst
Rooilijn
Rotonde
Rozet
Ruimte
Ruit

Ring
Ringvaulting
Enclosure-wall
Sewerage
Sewer
Romanesque style
Roman architecture
Building-line
Rotunda
Rosette
Space, room
Pane

Maison communale,
mairie
Cave de l'hôtel de ville
Châssis, cadre
Roue
Palais de justice
Reconstruction
Réfectoire, entrtoise
Relief
Relique
Reliquaire, châsse
rénover
restaurer
Retranchement
Rez-de-chaussée
Nervure, solive
Salle des chevaliers
Chaume
Toiture en chaume
Couverture en ardoises
du Rhin
Anneau
Berceau droit
Enceinte, mur circulaire
Réseau d'égouts
Égout
Style roman
Architecture romaine
Alignement
Édifice circulaire, rotonde
Rosette
Espace
Vitre

Saaihal
Sacramentshuis
Sacristie
Saillant
Salon
Sarcofaag
Schaal
Schaapskooi
Schacht
Schakel
Schalie
Schamppaal
Schans

Serge hall
Tabernacle
Sacristy
Salient
Drawing-room
Sarcophagus
Scale
Sheepshed
Shaft, shape
Ledger
Slate
Grazingpost
Fieldwork

Scharnier
Schatkamer
Schilder
Schilderachtig
Schilderij
Schouwburg
Schroot

Hinge
Treasury
Painter
Picturesque
Picture, painting
Theatre
Stave

Halle de serge
Tabernacle
Sacristie
Saillant
Salon
Sarcophage
Échelle
Bergerie
Fût
Bois de maille
Ardoise
Pieu à frotter
Retranchement,
ouvrage de campagne
Charnière
Trésor, trésorerie
Peintre
Pittoresque
Tableau, peinture
Théâtre
Chouchis, planche étroite

Ratskeller
Fensterflügel
Rad
Gericht
Rekonstruktion
Refektorium
Relief
Reliquie
Reliquienschrein
renovieren
wiederherstellen, restaurieren
Abschnitt
Erdgeschoss
Rippe
Rittersaal
Rohr, Schilf
Rohrdach, Schilfdach
Rheinisches Schieferdach
Ring
Ringgewölbe
Ringmauer, Zingel
Kanalisation
Kanal
romanischer Baustil
römische Architektur
Baufluchtlinie
Rundbau
Rosette
Raum
Rautenglas, Glasscheibe
Sergehall
Sakramentshaus
Sakristei, Almerei
Bastionsspitze
Salon
Sarkophag
Massstab
Schafstall
Schaft
Streckbaum, Netzriegel
Schiefer
Prellstein
Schanze
Gelenk
Schatzkammer
Maler
Malerisch
Gemälde
Theater
Schallbrett
MET DANK AAN THEO STERCK

vervolgt in volgende Nieuwsbrief…
P.S.: na deze reeks volgt een nieuwe reeks over fauna en flora

Belgen steeds meer op reis
Vorig jaar gingen wij meer op reis dan ooit te voren. In totaal werden er in 2007 meer dan
drie miljoen vakanties geboekt. Dat is een record, zo blijkt uit het jaarverslag van de
Vereniging van Belgische Touroperators. Azië was dit jaar wat minder in trek, wat
voornamelijk te wijten is aan het kleiner aandeel van Thailand als vakantiebestemming.
Opvallend is de opmars van citytrips: het aantal korte stedentrips ligt vier maal hoger dan
in het begin van de jaren negentig. Parijs scoort daarbij het best, vóór Madrid en Londen.
Ook Lissabon en Praag zijn in opmars. Frankrijk is weer de populairste bestemming, nipt
voor Spanje. Ook Egypte zit weer in de lift, net als Turkije, dat vorig jaar 20 procent meer
boekingen noteerde. Belgen verkiezen nog steeds vakantie in de zomer, maar ook het
aantal winterreizen stijgt.

Champagne uitgebreid
Wegens de grote vraag, vooral vanuit Azië (China), Brazilië en Rusland, heeft de CIVC
(het Comité Interprofessionel du Vin de Champagne), beslist om de oppervlakte van te
verbouwen wijnranken uit te breiden. Zo komen er nu 40 gemeenten bij die voortaan ook
mogen champagne produceren (zie kader hiernaast). Daarenboven zijn nog enkele
andere maatregelen genomen om de verwachte stijging te bewerkstelligen. De maximale
productie wordt gebracht op 400 miljoen flessen/jaar (= 75 miljoen meer dan de actuele
vraag). De Unie van Champagnehuizen verkocht overigens tussen begin juli 2006 en eind
juni 2007 ± 328 miljoen flessen. Verder mag er vanaf 2007 voortaan 15.500 kg/ha geplukt
worden i.p.v. 13.000 kg voorheen.
De prijs van de grond in die 40 gemeenten krijgt daarmee ineens ook een enorme
meerwaarde, als je weet dat die grond nu 1 miljoen €/hectare waard wordt! Of de prijs van
de champagne zelf daarmee zal dalen is nog maar de vraag natuurlijk. Overigens bestaat
die prijs van een fles champagne van een groot huis, voor 70% uit de product- + productiekosten en voor 30% uit marketingkosten.
Nog meegeven dat Champagne niet ongezond is; rode wijn is wel iets gezonder omwille
van de antioxidanten, in vooral de pellen. Champagne heeft dan weer het voordeel dat
men er niet zo snel dronken van wordt (alhoewel…) omdat door de CO2-bubbels de
alcohol makkelijker in het bloed opgenomen wordt en sneller verwerkt en afgebroken
wordt. Vandaar dat champagne wel eens als de ideale drank voor vrouwen bestempeld
wordt. Champagne zou ook de gevolgen van een beroerte en de gevolgen van Parkinson
en van Alzheimer milderen. Het zou ook de afbraak van de hersencellen tegengaan, door
de antioxidante polyfenolen.
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2008 gewenst met heel veel gezondheid en af en
toe een glaasje champagne!!!!

FOTO:

CARCASSONNE

BRON: NRIT-ACTUMAIL 20 DEC 2007

De 40 ‘GELUKKIGEN’:
• Aisne: Marchais-en-Brie.
• Aube: Arrelles, Balnot-la-

Grange, Bossancourt, Bouilly,
Etourvy, Fontvannes, Javernant,
Laines-au-Bois, Macey, Messon,
Prugny, Saint-Germain-l’Epine,
Souligny, Torvilliers, Villery.

• Marne: Baslieux-les-Fismes,

Blacy, Boissy-le-Repos,
Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle,
Bussy-le-Repos, Champfleury,
Courlandon, Courcy,
Courdemanges, Fismes, Huiron,
La-Ville-sous-Orbais, Le-ThoultTrosnay, Loivre, Montmirail,
Mont-sur-Courville, Peas,
Romain, Saint-Loup, Soulanges,
Ventelay.

• Haute-Marne: Champcourt,
Harricourt.

MET DANK AAN SYLVAIN MAES VOOR DE GEGEVENS

NIEUW vanaf 1 januari
Traditioneel veranderen er weer een aantal zaken bij de ingang van een nieuw jaar. We zetten er hierbij enkele voor jullie op een rijtje:
• Vanaf 1 januari neemt Slovenië de voorzittershamer van de Europese Unie over van Portugal. En vakantiegangers naar Malta en Cyprus kunnen
voortaan ook betalen met euro's. In 2009 zal Slovakije allicht ook tot de eurogroep toetreden.
• In 2008 treedt de eengemaakte Europese betaalruimte SEPA in werking. Betalingen in euro in een andere lidstaat van de Europese Unie zouden
dankzij SEPA even gemakkelijk en tegen hetzelfde tarief moeten worden verricht als in eigen land. De eerste concrete impact van SEPA, en allicht
de grootste aanpassing voor de consument, is het nieuwe Europese overschrijvingsformulier, dat wel pas eind 2008 in omloop komt. De SEPA-zone
bestaat uit de landen van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
• Mobiel telefoneren kan voortaan geld opleveren, als je tenminste aanvaardt om via Pumbby reclameboodschappen te ontvangen op je gsm, kun je
met elk bekeken bericht tot 44 eurocent verdienen. Inschrijven kan op www.pumbby.com.
• Wie met vervroegd pensioen wil gaan, moet ermee rekening houden dat de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen wordt vastgesteld op 60 jaar.
Mannen moeten een loopbaan van 30 jaar achter de rug hebben, vrouwen een loopbaan van 26 jaar. Conventioneel vervroegd pensioen op 58 jaar
blijft mogelijk, op voorwaarde dat mannen een loopbaan van 35 jaar en vrouwen een loopbaan van 30 jaar kunnen bewijzen. Brugpensioen op 58 jaar
wordt eveneens mogelijk voor werknemers met een zwaar beroep, maar die maatregel gaat pas in op 1 januari 2010.
• De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn organiseert en betaalt vanaf 1 januari een opvang van de zieke kinderen van haar werknemers, met de
bedoeling meer vrouwen te kunnen aanwerven. Ieder personeelslid van De Lijn heeft voortaan recht op tien volle of twintig halve dagen oppas voor
zieke kinderen. Daarvoor gaat De Lijn in zee met Vedior Home Care, een interimservice, gespecialiseerd in thuisoppas.
• In januari worden de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd. Dat is het gevolg van de overschrijding van de spilindex in december, die
afhankelijk is van de inflatie. In februari stijgen daardoor ook de wedden van de ambtenaren. Werknemers in de privésector zijn echter afhankelijk
van het akkoord dat apart per sector wordt vastgesteld. Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex in oktober 2008 nogmaals zal worden
overschreden als gevolg van de sterke prijsstijgingen.
• Vanaf 2008 dekt de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen ook de zogenaamde kleine risico's. De ziekteverzekering dekte tot nu toe enkel
de kleine risico's van werknemers. Alle zelfstandigen komen nu volwaardig in aanmerking voor een voordelige regeling als zgn WIGW (wezen,
invaliden, gepensioneerden en weduwen) en voor de regeling van de maximumfactuur voor alle gezondheidszorgen.

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 februari 2008. Heb je
ook iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres, tegen de
25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de beschikbare plaats
of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of verplaatst naar een volgende editie.
Verschijnt niet in juli en augustus.
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