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Internetbulletin ( 7 pagina’s) van de 
Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon 
 

Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon 
Dutch association Languedoc-Roussillon 

Agenda 
Donderdag24 januari 
Bram, 10.30 uur  
Lezing over Hans Holbein 
(zie pagina 2). 
 

Zaterdag 2 februari 
Limoux , 12.00 uur 
Carnaval Cultuurclub  (zie  pagina 5). 
 

Woensdag 20 februari 
Gabian, 11.30 uur 
Bijpraatlunch (zie pagina 2). 
 
 

Donderdag 28 februari 
Bram, 10.30 uur 
Lezing Palus Potter en  Jan van Goyen 
(zie pagina 3). 
 
 

Vrijdag 1 maart 
Cabezac,  12.00 uur 
Boekenlunch (zie pagina 4). 

  
Woensdag 6 maart 
Siran 10.00 uur 
Wandeling (zie pagina 4). 

 Woensdag 27 maart   
Locatie volgt nog.                               

Bijpraatlunch (zie pagina 2). 
 

Zaterdag 13 april 
ALV,  informatie volgt in de       
NieuwsBrief van februari. 

 

Zaterdag 27 april 
Mirepeisset, 13.00 uur 
Koningsdag (zie pagina 3). 
 

Tips van onze leden 
 

Opera en ballet programma     
CGR Cinéma, (zie pagina 5). 

Lees ook -  Huishoudelijke mededeling, contributie  (zie pagina 1).  

  -  Reclasseringsvrijwilligers gezocht in Frankrijk (zie pagina 6). 

   -   Fotocollage Nieuwjaarsreceptie (zie pagina 7). 

Lid worden van de vereniging kan door het digitale aanmeldings-     
formulier in te vullen op de website ofwel een email te sturen naar    
ledenadministratie@nvlr.eu met NAW-gegevens, emailadres en  tel.nr. 

NN    
Het volgende nummer van NieuwsNed  nr. 98 verschijnt        
in maart 2019. 

Meer weten? Klik op onder-
streepte tekst voor alle 
details of kijk op http://nvlr.eu 

Nedjes in de Nieuwsbrief.   
Nogmaals wordt onder de aandacht gebracht dat leden een gratis  

niet commercieel Nedje in de Nieuwsbrief kunnen plaatsen. 

 
NVLR NieuwsBrief  Nr.1,  18 januari 2019,  pagina 1/7 

Namens het gehele bestuur willen 
wij iedereen het allerbeste wensen 
voor 2019 !! 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe start 
én een tijd om de contributie voor 
2019 te gaan betalen. 

 

Gezien de minimale contributie, 
en ook zeer belangrijk ter bespa-
ring van extra kosten voor de ver-
eniging (papier/toner/porto),    
hebben wij besloten dit jaar geen 
fakturen meer te sturen naar alle 
leden. Ook omdat veel leden de 
nieuwe contributie voor 2019  
inmiddels hebben overgemaakt. 

 

In verband hiermee verzoek ik de 
leden die nog niet hebben betaald 
voor 2019 vriendelijk de           
contributie ad Euro 50,00 voor 
duo-leden en Euro 30,00 voor   
solo-leden over te maken op: 
 

Association NVLR bij de Caisse 
d’Epargne te Olonzac 

IBAN nr.:  FR76 1348 5008 0008 
9114 2122 183 

BIC code CEPAFRPP348 

 

Wilt u alstublieft bij de over-
schrijving duidelijk uw lidmaat-

schapsnummer vermelden? 

 

In tegenstelling tot voorgaande 
jaren zou het op prijs worden ge-
steld als u geen cheque meer      
uitschrijft/opstuurt (natuurlijk uit-
zonderingen daar gelaten/als het 
echt niet anders kan).  
           

De bank berekent namelijk voor 
elke handmatige verwerking   
bankkosten die ook weer ten laste 
van de vereniging komen. 

 

Ik vertrouw op uw begrip, maar 
mochten er toch nog vragen en/of 
opmerkingen zijn, dan kunt u    
altijd een email sturen naar  
penningmeester@nvlr.eu.  

 

Zijn er wijzigingen van uw per-
soonlijke gegevens (of wijziging 
telefoonnummer / emailadres) ver-
zoeken wij u dit door te geven via 
ledenadministratie@nvlr.eu. 
 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Danielle de Goei 
Penningmeester NVLR 
 

Huishoudelijke mededeling (interim)Bestuur NVLR 

http://huisinlanguedoc.eu/
https://nvlr.eu/activiteit/lezing-over-hans-holbein/
https://nvlr.eu/activiteit/bijeenkomst-kunst-en-cultuurclub-4-2-3/
https://nvlr.eu/activiteit/bijpraatlunch/
https://nvlr.eu/activiteit/lezing-over-paulus-potter-en-jan-van-goyen/
https://nvlr.eu/activiteit/boekenlunch/
https://nvlr.eu/activiteit/wandeling-in-siran/
https://nvlr.eu/activiteit/bijpraatlunch-2/
https://nvlr.eu/activiteit/nvlr-koningsdag-2/
https://www.cgrcinemas.fr/carcassonne/evenement/1646867-operas-ballets-saison-2018-2019
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
mailto:penningmeester@nvlr.eu
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
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 Lezing over Hans Holbein,  
Op donderdag 24 januari 2019  

in Le Moulin te Bram. 

 

De lezingencyclus in  

Le Moulin te Bram over       

interessante kunstenaars uit de 

geschiedenis wordt dit jaar 

voortgezet.  

De eerste op het programma 

is het levensverhaal van Hans 

Holbein, door Adrien Vos  

gepresenteerd op  donderdag 

24 januari 2019. Alle leden 

van de NVLR zijn van harte 

welkom.  

De aanvang is om 10.30 uur. Bij binnenkomst staat 

de koffie klaar!  De entree bedraagt 8 euro.  

Hans Holbein is de geschiedenis ingegaan als de 

grote wegbereider van de Noordelijke Renaissance. 

Onder zijn vrienden en opdrachtgevers bevonden 

zich grote denkers en vernieuwers zoals onze      

Erasmus en diens Engelse collega Thomas More.  

De Duitser Holbein maakte in het begin van de     

16e eeuw eerst furore in het Zwitserse Basel, maar 

door de Reformatie en de beeldenstorm vielen de          

opdrachten weg en hij zocht de uitdaging in de     

Zuidelijke Nederlanden en in Engeland.                             

In laatstgenoemde land bracht hij het tot  hofschil-

der.  

Er valt veel te vertellen over Hans Holbein. En dat 

doet Adrien Vos dan ook, gelardeerd met veel beeld-

materiaal. U kunt zich opgeven voor deze lezing 

door een mailtje te sturen naar 

bram.lemoulin@orange.fr 

of te bellen naar      0468 76 38 53. 

 
 

Bijpraatlunch     

Woensdag 20 februari 11.30- 15.00 

De Bijpraatlunch is een initiatief van een aantal leden uit de Herault. Niet lang geleden zagen zij elkaar re-
gelmatig in Coulobres bij An en Clemens. Maar sinds daar de activiteiten gestopt zijn is er behoefte om 
elkaar toch zo nu en dan te ontmoeten om het wel en wee te delen. Het plan is om een aantal keren per jaar 
af te spreken in een restaurant waar ook een bar is zodat we eerst aan de tap elkaar op een ongedwongen 
manier kunnen bijpraten met een kopje koffie of een drankje. Daarna schuiven we aan tafel voor de lunch. 
Iedereen rekent zelf af. De eerste bijpraatlunch vindt plaats in restaurant La Tavernat, 8 Avenue de Roujan 
in Gabian. https://la-tavernat.business.site/ U kunt zich opgeven via j.vanderbij@orange.fr 

U kunt uw naam ook op de mailinglist laten plaatsen. U wordt dan altijd op de hoogte gebracht. 
 

Bijpraatlunch  

Woensdag 27 maart 11.30- 15.00 

Op dit moment gaan we ervan uit dat deze lunch 
weer in Gabian is bij restaurant La Tavernat. Ieder-
een rekent na de lunch zelf af. Voor deze tweede 
bijpraatlunch kunt u zich opgeven via 
j.vanderbij@orange.fr 

In 2019 viert Nederland het          
Rembrandt-jaar omdat het  precies 
350 jaar geleden is dat Rembrandt 
van Rijn overleed.  Het Fries Muse-
um is dit jaar als eerste afgetrapt met 
een tentoonstelling over Rembrandt 
en zijn vrouw Saskia, die nu al te zien 
is. Later dit jaar volgen de andere 
Nederlandse musea.                        
Het Rijksmuseum toont in het voor-
jaar alle Rembrandts uit de eigen   
collectie en in het najaar staat de 

blockbuster Rembrandt-Velazquez  
geprogrammeerd in samenwerking 
met het Prado.  Na een jarenlange 
verbouwing heropent Museum de 
Lakenhal in Leiden dit jaar weer.        
In het najaar brengen ze een lang   
verwachte tentoonstelling over    
Rembrandt’s jonge jaren. 
 

Maar ook binnen onze vereniging in 
Frankrijk wordt aandacht geschonken 
aan onze nationale schilderstrots: 
  

 
 
 

Eind september geeft Adrien Vos in 
de molen in Bram een lezing over 
Rembrandt.  

2019: het jaar van Rembrandt 

mailto:bram.lemoulin@orange.fr
mailto:bram.lemoulin@orange.fr
https://la-tavernat.business.site/
mailto:j.vanderbij@orange.fr
mailto:j.vanderbij@orange.fr
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De 17e eeuw wordt niet voor niets 

Hollands’ Gouden Eeuw ge-

noemd. Tegenwoordig wordt die 

naam     minder gekoppeld aan de 

grote economische vooruitgang, 

maar vooral aan het hoge niveau 

van onze  Nederlandse cultuur, 

waaraan met name schilders als 

Rembrandt en Vermeer hebben 

bijgedragen. In het voorbije jaar 

hebben we aandacht besteed aan 

een andere grote kunstenaar,  Jan 

Steen, die ons het toenmalige da-

gelijkse leven voorspiegelde.  

Adrien Vos wil ons nu voorstellen 

aan Jan Steens schoonvader         

Jan van Goyen. Deze schilderde 

vooral in zijn geboortestad  Lei-

den, maar hij verwierf zijn faam 

als landschapsschilder door heel 

het land.  

In dezelfde lezing krijgen we ook 

meer te weten over Paulus Potter, 

die Jan van Goyens buurman was 

in zijn Leidse jaren. We kennen 

Potter eigenlijk alleen van zijn 

beroemde stier uit het Maurits-

huis in Den Haag, maar Potter 

heeft heel wat meer geschilderd 

in zijn korte schildersloopbaan.  

Wie graag wat meer wil weten 

over Van Goyen en Potter is    
van harte welkom op de lezing, 
die wordt gegeven op              

donderdag 28 februari, 10.30 uur 
in de molen van Bram. De entree 

kost 8 euro, inclusief koffie/thee. 
Opgave via 
bram.lemoulin@orange.fr of tele-

fonisch: 0468 76 38 53.   

 

Op 27 april aanstaande vieren we weer het           
traditionele Koningsfeest.  
Dit jaar vieren we dit feest wederom op de locatie: 
Domaine L’Herbe Sainte in Mirepeisset.             
(http://www.herbe-sainte.fr/) 
 
 

Een prachtige locatie die goed bereikbaar is voor 
alle leden en ook dit jaar gaan we er weer mooi Ko-
ningsfeest van te maken. De activiteitencommissie 
van de NVLR organiseert dit jaarlijkse feest met de 

vrijmarkt, de hapjes en drankjes en niet te vergeten 
de altijd zeer gewilde haring.                                                                    
Ook kunt u ter plekke gebruik maken van de wijn-
proeverij die de eigenaar van Domaine L’Herbe 
Sainte aanbiedt.  

 

U kunt uiteraard ook weer terecht  
met een stand voor de vrijmarkt. Meldt u zich hier-
voor aan bij mariannelesquillier@nvlr.eu  

 

Het programma start om 13.00 uur. Het feest eindigt 
rond de klok van 18.00 uur.  
Voor degenen die een tafel op de vrijmarkt willen 
inrichten, betekent dit dat zij al om 12 uur aanwezig 
moeten zijn.  
           
Wilt u dit feest niet missen?                              
Meldt u zich dan aan d.m.v. inschrijven bij      
mariannelesquillier@nvlr.eu en door             
overmaken van € 5,= p.p. voor leden en                 
€ 10,= p.p. voor  introducees op nr.                
IBAN: FR 76 1348 5008 0008 0047 6908 943 ; 
BIC:CEPA FRPP 348;                                         
Caisse D'Epargne te Olonzac t.n.v. NVLR.  

NVLR Koningsdag   

Op zaterdag 27 april in Mirepeisset, Domaine L’Herbe 

  Lezing over de schilderkunst van Paulus Potter en Jan van Goyen 

http://www.joepbijnen.webnode.nl/
mailto:bram.lemoulin@orange.fr
http://www.herbe-sainte.fr/
mailto:mariannelesquillier@nvlr.eu
mailto:mariannelesquillier@nvlr.eu
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Vrijdag 1 maart om 12.00 uur start boeken-        
en CD ruil  – 13.00 uur  begint de lunch 

 

Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) worden we 
wederom bijzonder welkom geheten door de        
Belgische gastvrouw Christine van restaurant          
La Selette in Cabezac (Bize-Minervois). De lunch 
wordt gehouden op vrijdag 1 maart a.s. en begint om 
13.00 uur. De deelnemers die graag hun overtollige 
boeken en c.d.’s willen ruilen worden om 12.00 uur          
verwacht bij de daarvoor opgestelde tafel in het     
restaurant. 
Restaurant La Selette (http://www.laselette.fr ) is  
voor vele leden van de NVLR een begrip. Ze komen 

er graag voor een lunch of een diner vanwege de   
gezellige entourage en de bijzonder gastvrije         
bediening. Gedurende de winterperiode brandt er 
ook nog eens een knappend haardvuur. Er is altijd 
een voordelig dagmenu en er is verder veel keus op 
de kaart tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Kortom, 
een aanrader. 

 

Opgave voor deelname bij Marjan Wendels van den 
Akker email: vandenakkermarjan@gmail.com Ter 
bevestiging van uw inschrijving ontvangt u bericht 
Lieu dit La Selette, R.D.5  Bize-Minervois, 11120   
Googlemap 

 

Boekenlunch in restaurant La Selette 
Vrijdag 1 maart om 12.00 uur  

De Minervois heeft best een stevig 
en eigen gezicht. In het noorden 
de ruige en grillige natuur van de 
“causses”en iets verder de bergen.  
Maar toch vormen de reeks dicht 
bij elkaar liggende eeuwenoude en 
karakteristieke dorpen zoals Siran 
wel hét beeldmerk. Minder in het 
oog vallen de talrijke kapellen 
(“Les Chapelles”), vaak hoger en 
verscholen gelegen vormen ze een 
lint van oost naar west.  

 

Na de enorme watermassa’s en 
schade in het najaar besloten we 
deze kapellenroute toch maar even 
voor te wandelen. Ondanks de al 
wekenlange droogte werden we 
aangenaam verrast door veel water 
in de “ruissaux” en dikgroene 
garriguestruiken met de knoppen 
er al in.  

 

Op het keerpunt duikt  opeens  
tussen sierlijke pijnbomen het   
tijdloze en elegant gebouwde    
kapelletje van St-Germain op,     

de terugweg gaat langs sfeervolle 
paadjes met schitterende uitzich-
ten. 

 

Afstand: 7km, duur: 2u30. Moei-
lijkheidsgraad: gemakkelijk. Over-
wegend vlakke wandeling over 
boswegen en paadjes, enkele stuk-
ken met stenige paden. Twee keer 
een stijging van ca. 15 min over 
makkelijke wegen. 

 

Vertrek: 10h00 parkeerplaats 
langs D56. Neem op de rotonde 
aan de noordkant van Siran de 
D56 naar Najac. Na 900m is links 
de P. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 

Aanmelden deelname en/of 
lunch : graag uiterlijk 1 maart. 

Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr 

 

Carla van Gellecum tel: 0468 43 
67 51, mob: 07 81 53 32 33,      
carlarob@sfr.fr 

 

Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 
99, mob: 07 80 09 65 88,        
evanhoorn@orange.fr 

 

 

Wandeling “Les Chapelles”  

6 maart Siran 

http://www.laselette.fr/
mailto:vandenakkermarjan@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Auberge+la+Selette/@43.3010712,2.8740823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b1ba3bebf1ac89:0xdce59d5af5b20dee!8m2!3d43.3010712!4d2.876271?hl=en
mailto:drop.p@orange.fr
tel:0468
mailto:carlarob@sfr.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr
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Gebruikelijk vallen de                
bijeenkomsten van de NVLR             
Cultuurclub op de eerste vrijdag 
van elke tweede maand.              
Dit keer echter worden de          
cultuurliefhebbers op een zaterdag 
verwacht en wel op  2 februari.  
Gevolg gevend aan de tip van   
Rose-Line Lentjes in de           
voorlaatste editie van NieuwsNed 
is een interessant programma     
opgesteld waarin de twee belang-
rijkste cultuuruitingen van het  
Middeleeuwse stadje Limoux  
worden uitgelicht, namelijk het 
carnaval en de blanquette.  

Omdat het carnaval rond half vijf 
’s middags losbarst, begint ons 
programma om 12.00 uur met een 
gezamenlijke lunch in de Taverne 
van Bacchus, iets buiten Limoux. 
De taverne bevindt zich In een 
sfeervol kasteeltje,  waardoor we 
al in andere sferen belanden.  De 
kosten voor deze lunch bedragen 
25 euro per persoon, alles          
inbegrepen.  

Na de lunch rijden we een klein 
stukje terug naar Limoux voor een 
bezoek aan Sieur d’Arques. U kent 
ongetwijfeld hun kwaliteitswijnen, 
waaronder de  Première Bulle, de 
keizerin van de crémants. Bij aan-
komst daar lopen we het Museum 
Sieur  d’Arques binnen voor een 
exposé van de wijnproductie en 

worden we door een plaatselijke 
carnavalsgeleerde ingewijd in de 
geheimen, de gebruiken, de       
muziek en de  kostuums van het    
befaamde carnaval van Limoux. 
Na dit kleurrijke verhaal volgt nog 
een kleine wijnproeverij.         
Deelnemers betalen hiervoor 10 
euro, maar daar krijgen we iets 
voor   terug: een fles Pemière    
Bulle per persoon.  

Na afloop steken we onze neus in 
het hart van Limoux, de beroemde 
Place de la République, waar we 
ons in het CARNAVAL van      
Limoux storten. We ondergaan de 
pulserende dreun van de             
begeleidende muziekgroepen en 
kijken de gemaskerde goudils van 
de  Mainatches en de Copin’s in 
de ogen, waardoor we worden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opgenomen in een vrolijke      
maalstroom van een swingende         
menigte.  

Het programma: 

12.00 uur: Aankomst in het mooie 
kasteeltje van de Taverne van 
Bacchus, op 1 km afstand van 
Sieur d’ Arques Limoux.   

12.30 uur: lunch in de Taverne 
van Bacchus.  

14.30 uur: aankomst bij Sieur   
D’Arques waar een presentatie 
wordt gegeven over het ontstaan 
en ontwikkeling van het Carnaval 
van Limoux gevolgd door een 
proeverij van de blanquette de   
Limoux. 

16.30 uur: bezichtiging van het 
carnaval op de Place de la          
République 

De totale kosten bedragen € 35,= 
p.p. inclusief entree, lunch, wijn 
en een fles Crémant Première   
Bulle 

Wil je meedoen? Geef je dan op 
bij Ann Israel, 
email: annisrael@nvlr.eu  of bij 
Coby Daverveld, 
email  cobydaverveld@nvlr.eu  

Sieur d’Arques, Avenue du 
Mauzac - 11300 Limoux. https://
www.sieurdarques.com/index.cfm  
Googlemap 

Bruisend carnaval en bubbelende crémant bij de Cultuurclub 

Op zaterdag 2 februari in Limoux. 

mailto:annisrael@nvlr.eu
mailto:cobydaverveld@nvlr.eu
https://www.sieurdarques.com/index.cfm%20
https://www.sieurdarques.com/index.cfm%20
https://www.google.nl/maps/search/Sieur+d%E2%80%99+Arques+Limoux/@43.0552351,2.2039217,18z?hl=nl
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RECLASSERINGSVRIJWILLIGERS GEZOCHT IN FRANKRIJK 

 
Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zoekt Nederlandstalige vrijwilligers 

beneden de 75 jaar die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te 
bezoeken. Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een 

kijkje geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent? Dan is deze oproep u op het 

lijf geschreven. 

 
Wie zoeken wij? 

• u spreekt goed Nederlands; 

• u woont al langere tijd in het buitenland; 

• u bent op de hoogte van lokale gebruiken en opvattingen; 

• u bent geïnteresseerd in mensen; 
• u beschikt over goede sociale vaardigheden; 

• u heeft geduld en kunt goed luisteren. 

 

Wat willen wij? 
Zonder begeleiding is een nieuwe start in Nederland moeilijk en de kans op terugval 

groter. Daarom begint Bureau Buitenland tijdens de detentie met begeleiding. Bureau 

Buitenland wil zo bijdragen aan het vergroten van het zelfinzicht, de zelfredzaamheid en 

de re-integratie van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 
Wie helpen ons daarbij? 

Over de hele wereld beschikt het bureau momenteel over bijna 300 vrijwilligers in 61 

landen. Een keer per 4 à 6 weken bezoeken zij Nederlandse gedetineerden. Dat gebeurt 

om het contact met deze gedetineerden te onderhouden en om reclasseringsbegeleiding 
vorm te geven. 

Onze reclasseringsvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Zij zijn ‘de uitgestoken handen, de 

oren en de ogen’ van Bureau Buitenland en onderhouden, namens het bureau, het 

contact met de gedetineerden. 

Wat bieden wij? 
Interessant en nuttig werk op een plek waar u anders nooit zou komen; 

• u de mogelijkheid om iets te betekenen voor mensen die veel hebben meegemaakt; 

• verschillende activiteiten en trainingen ten bate van uw vrijwilligerswerk; 

• een vergoedingsregeling voor de kosten die u maakt; 
• coaching en ondersteuning door medewerkers van Bureau Buitenland 

Meer weten?  

Wilt u meer weten over de rol van de vrijwilliger? Kijk dan op onze website; 

https://www.reclassering.nl/buitenland/gezocht-vrijwilligers 
Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? Neem dan contact op met: 

Klaas Spoelstra of Grainne Tumpane, regiocoördinatoren van Bureau Buitenland in 

Utrecht, tel. 0031-888041090, of via  e-mail: k.spoelstra@reclassering.nl of 

g.tumpane@reclassering.nl 

 
Wij zoeken vrijwilligers in: Albi, Auch, Cahors, Muret, Narbonne en Rodez. 

 

 

 

 Opera in de CGR Bioscopen 
 

Landelijk in Frankrijk is het  
bioscoopcomplex Cap Cinéma nu 
in handen van  CGR Cinémas. 

 

Opera en ballet wordt rechtstreeks 
uitgezonden vanuit Parijs en    
Berlijn. 

 

Voor het volledige programma zie 
  

https://www.cgrcinemas.fr/lemans/evenement/1625619-

votrenouvelle-saison-opera-ballet-2018-2019 
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Nieuwjaarsreceptie 2019 


