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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda

Zaterdag 13 april

Florenzac, 12.00 uur
ALV ( zie pagina 3).

Vrijdag 1 maart

Cabezac, 12.00 uur
Boekenlunch (zie pagina 4).

Woensdag 17 april
Gruissan, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 6).

Woensdag 6 maart

Zaterdag 27 april

Siran, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 2).

Mirepeisset, 13.00 uur
Koningsdag (zie pagina 5).

Zondag 10 maart

Woensdag 26 juni
Pézenas, 12.00 uur (zie pagina 8).
25 jarig Jubileum NVLR

Bram, 10.30 uur
Lezing Paulus Potter en Jan van Goyen
(zie pagina 2).

Woensdag 13 maart

Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 5).

Vrijdag 5 april
Sigean, 13.30 uur
Cultuurclub (zie pagina 7).

Tips van onze leden
Zondag 21 April
Bram, 15.00 uur (zie pagina 3).
Vernissage Hélène Temminck

Meer weten? Klik op onder-streepte

tekst voor alle details of kijk op http://
nvlr.eu

Lees ook - Paspoort aanvragen in Bordeaux (zie huidige pagina).
Internetbulletin van de Nederlandse Vereniging
Languedoc-Roussillon
Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon
Dutch association Languedoc-Roussillon

- Samurai, Musée de Beaux-Arts (zie pagina 6).
- Brusucade, Mèze (zie pagina 8).
- Vacature Ambassade (zie pagina 4).
- NIHB res. klantenonderzoek consulaire diensten (zie pagina 4).

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

Nedjes in de Nieuwsbrief.

dat leden een gratis niet commercieel Nedje
in de Nieuwsbrief kunnen plaatsen.

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

Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen in Bordeaux
In vervolg op het succes in maart
(Montpellier) en oktober (Lyon)
2018, zal de Ambassade weer een
consulair team afvaardigen met het
Mobiele Aanvraagstation (MVA)
bestemd voor de aanvraag van
reisdocumenten (paspoort en/of
ID-kaart). Deze bijzondere opzet wordt ditmaal
georganiseerd in Bordeaux, en wel op 26 en 27
maart 2019.Hoewel het MVA in eerste instantie is
bedoeld voor Nederlanders met medische beperkingen, staat de aanmelding ook open voor landgenoten die een gemotiveerd verzoek kunnen indienen
met de reden waarom zij hiervoor in aanmerking
zouden willen komen. Nederlanders die gedurende
een lange periode niet in staat zijn naar Parijs te
reizen en dit kunnen aantonen door middel van een
medische verklaring kunnen zich dan ook per direct
inschrijven. Personen die niet in deze categorie
vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek
indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de
capaciteit hoeveel personen uit deze tweede catego-

rie in aanmerking kunnen komen
en maakt, indien noodzakelijk, een
selectie.
Als u gebruik wilt maken van deze
bijzondere dienstverlening, kunt u
tot 1 maart a.s. een aanvraag sturen
naar PAR-CA@minbuza.nl. Bij uw
aanvraag dient u, naast een medische verklaring of
motivering, een kopie van uw paspoort(en) of i
dentiteitskaart te voegen. Uiterlijk 10 maart zult u
een reactie op uw mail ontvangen. U zult dan
vernemen of u in aanmerking komt voor het
indienen van uw aanvraag in Bordeaux en in de
later te ontvangen mail de instructies aantreffen.
NB: indien op de datum van uw bezoek aan
Bordeaux geen (bewijs van) betaling is ontvangen,
kunnen wij het behoud van uw toegewezen plaats
in de afsprakenplanning NIET garanderen.
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/
nieuws/2019/01/16/nederlands-paspoort-of-id-kaartaanvragen-in-bordeaux
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Wandeling “Les Chapelles”
6 maart Siran

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”) op , 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 uitzichten.

Afstand: 7km, duur: 2u30. Moeilijkheidsgraad:
gemakkelijk. Overwegend vlakke wandeling over
boswegen en paadjes, enkele stukken 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 915167, drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 436751, mob:
07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 915699, mob:
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Lezing over de schilderkunst van Paulus Potter en Jan van Goyen
Op zondag 10 maart, 10.30 uur in de molen in Bram
De 17e eeuw wordt niet voor niets
Hollands’ Gouden Eeuw
genoemd. 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 dagelijkse
leven voorspiegelde.

vooral in zijn geboortestad
Leiden, 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 Mauritshuis
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
Adrien Vos wil ons nu voorstellen harte welkom op de lezing, die
aan Jan Steens schoonvader
Jan van Goyen. Deze schilderde

wordt gegeven op 10 maart, 10.30
uur in de molen van Bram.
De entree kost 8 euro, inclusief
koffie/thee. Opgave via
bram.lemoulin@orange.fr of
telefonisch: 0468 76 38 53.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 13 april 2019
Het interim-bestuur van de NVLR nodigt haar leden van harte uit
voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 april 2019.
Dit jaar zal de vergadering plaats vinden bij Bistro d’Alex in
Florensac. https://www.lebistrotdalex.fr/ Voor velen een bekend
adres.
Tijdens de vergadering zal het interim-bestuur aftreden en dient een
nieuw bestuur te worden gekozen. Uw stem is daarbij van groot
belang!
De secretaris stuurt u ruim van te voren de vergaderstukken toe.
U wordt vanaf 10.00 uur ontvangen met een kopje koffie en de vergadering zal om 10.30 uur starten.
Na afloop kunt u gebruik maken van een lunch.
Zowel voor deelname aan de vergadering als voor deelname aan de lunch dient u zich op te geven
bij marianne.lesquillier@nvlr.eu uiterlijk voor 6 april.
Indien u gebruik maakt van de lunch dan dient u 25 euro p.p. over te maken op:
Bankrek. FR 76 1348 5008 0008 9114 2122 183

Expositie in Le Moulin te Bram opent op Eerste Paasdag om 15.00 uur

De landschappen van Hélène Temminck
In Galerie Le Moulin te
Bram worden van 21 april
tot en met 26 mei
schilderijen tentoongesteld
van Hélène Temminck. De
feestelijke vernissage vindt
plaats op Eerste Paasdag 21
april om 15.00 uur. Hiervoor is iedereen van harte
uitgenodigd. De expositie
met hoofdzakelijk
markante landschappen uit
de Montagne Noire, de Corbières en de Pyreneeën
is na de opening elk weekend geopend van
13 tot 18 uur.
Hélène Temminck woont en werkt sinds vele jaren
in Zuid Frankrijk waar het niet ontbreekt aan
inspiratiebronnen voor haar landschappen.
Oorspronkelijk komt ze uit Zutphen waar ze al vroeg
bekendheid kreeg als portret-schilderes. Maar ze
ontwikkelde een breed pallet aan expressiemiddelen. Vooral na haar opleidingen aan de
Kunstacademies van Groningen en Maastricht.
Ze schrijft over zichzelf op haar website: “Reeds
een halve eeuw ben ik met het teken- en
schildersvak bezig. Mijn werk is heel gevarieerd en
heeft wat impressionistische trekken. Dat was er al
vroeg ingeslopen. Maar ik ben dan ook een
bewonderaarster van de impressionistische

stijlperiode.
Toch heb ik mijn eigen stijl
en kleurgebruik, die
daardoor ook altijd herkenbaar blijven. Mijn sterke
punten zijn portretten en afbeeldingen van mens en dier,
vruchten
en landschappen. Deze
onderwerpen boeien me ook
het meest. Ik schilder het
liefst buiten; lekker in de
frisse lucht midden in de natuur.
Snelle schetsen zijn voor mij een waardevol
basismateriaal. Een serie ontstaat bij me als er
vraag naar is of na het opsparen van hetzelfde
genre. Omdat ik veeleisend ben, maar ook graag
afwissel, maak ik tussendoor werk van een andere
orde o.a.: plateelwerk, keramiek en beelden. En zo
is die diversiteit vanzelf ontstaan.
Ook ben ik dol op felle kleuren. De natuur, de zon
en de fluitende vogels zijn voor mij van grote
betekenis en hebben een duidelijke invloed op mij en
mijn werk.”
Le Moulin, Bram, 21 april – 26 mei 2019, elk
weekend van 13 tot 18 uur.
Zie website www.helenetemminck.nl/
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Boekenlunch in restaurant La Selette Cabezac

Vrijdag 1 maart om 12.00 uur start boeken- en CDruil
13.00 uur begint de lunch

Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) worden we
wederom bijzonder welkom geheten door de
Belgische gastvrouw Katrien 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.

Advertentie Tijdelijke Vervanging Ambassade
Functiebenaming

: Tijdelijk Ondersteunend Medewerker Operationeel Management

Post

: Parijs

Aantal uren

: 35

Periode :

: 1 maart 2019 t/m 10 juli 2019.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onderstaande link.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/over-ons/vacatures-en-stages/
vacature-medewerker-operationeel-management-ambassade-te-parijs

Resultaten klantenonderzoek consulaire dienstverlening
Update stichting grenzeloos onder een dak .
https://www.nihb.nl/overheid-formaliteiten/resultaten-klantenonderzoek-consulaire-dienstverlening/
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NVLR Koningsdag
Op zaterdag 27 april in Mirepeisset, Domaine L’Herbe
Het bestuur van de NVLR nodigt haar leden
uit voor het traditionele Koningsfeest op 27 april
2019. Voor de tweede keer wordt dit feest
gehouden op Domaine L’Herbe Sainte in
Mirepeisset. Uit ervaring van vorig jaar weten
we dat dit een zeer geschikte locatie is waar we
zowel met mooi weer als met regen terecht
kunnen.
De activiteitencommissie van de NVLR
organiseert een vrijmarkt, hapjes en drankjes
en zorgt voor heerlijke haring!
U kunt desgewenst deelnemen aan een
wijnproeverij die de eigenaar van Domaine
L’Herbe Sainte aanbiedt.
U dient tevens 5 euro p.p. (Introducés 10 euro)
Het Koningsfeest begint om 13.00 uur en
over te maken op: bankrek.
eindigt om 18.00 uur.
FR 76 1348 5008 0008 9114 2122 183
Wilt u deelnemen aan dit vrolijke feest, geeft u o.v.v. Koningsfeest.
zich dan op bij marianne.lesquillier@nvlr.eu
http://www.herbe-sainte.fr/
uiterlijk voor 24 april.

Bijpraatlunch
Woensdag 13 maart 11.30- 15.00
De Bijpraatlunch is een initiatief van een aantal leden uit de Herault. Niet lang geleden zagen zij elkaar
regelmatig 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 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.
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Samurai - Kunst en symboliek van Japan

Musée des Beaux-Arts Carcassonne, tot 5 mei 2019
2018 is een symbolische datum:
het is de 160ste verjaardag van de
betrekkingen tussen Japan en
Frankrijk en de 150ste verjaardag
van het begin van het Meijitijdperk (1868-1912), een periode
van ontreddering die het einde zag
van isolationisme en het begin van
een moderniseringsbeleid. Met
het Meiji-tijdperk komen Japan
en het Westen in contact en
fascineren ze elkaar.
Een groot evenement met de titel
"Japonisme 2018" loopt van juli
2018 tot februari 2019 in Frankrijk, gezamenlijk gesponsord door
de twee landen. Het doel is om

van dit land ontdekken of herontdekken dankzij de collecties van
Mr. Gregory Riffi en Mr. Xavier
Durand, toegewijd aan Samurai en
hun manier van leven.
Een legendarische bron van
inspiratie, het beeld van de
Samurai wordt vaak samengevat
vele facetten van de Japanse
in de krijgerfiguur wiens vechtcultuur te presenteren door middel kunst de belangrijkste erfenis
van vele evenementen.
vormt. In een geschiedenis van
In dit kader wijdt het Museum
meer van 700 jaar, heeft de
voor Schone Kunsten in CarcasSamurai een unieke cultuur
sonne een tentoonstelling aan
ontwikkeld en de samenleving van
Japan getiteld; "Samurai, kunst en Japan diep getekend.
symboliek van Japan". Men wil
http://www.carcassonne.fr/lieux/
de kunst, cultuur en geschiedenis musee-des-beaux-arts

Wandeling “La Capoulade”, Gruissan, 17 april

Ongemerkt bouwden we afgelopen jaren aan een
mooie wandeltraditie: het voorjaar lonkt en dus
gaan we lekker even uitwaaien aan de kust. De
paden in de Montagne de la Clape kennen we een
beetje maar aan de zuidkant ligt het bijzondere
plateautje La Capoulade, vanwaar je prima kunt
zien hoe gevarieerd in vorm en kleur de omliggende
waterlandschappen en étangs zijn. Kilometers ver
kijk je uit over een haast Nederlands aandoende
vlakte met slootjes en kanalen met aan de einder
Narbonne. De eerste stappen gaan in de laagte langs
rietkragen, heide en plassen, de habitat van tal van
vogels die prima past bij een voorjaarswandeling.

Op het plateau gaat de route langs smalle paadjes
door pijnboombosjes, op het pad terug naar
beneden fotogenieke blikken op Gruissan aan een
stil binnenmeer.
Afstand: 6,6 km, duur: 2u05, hoogteverschil: 55m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling
over boswegen en paadjes, enkele korte stijgingen
met soms stenige gedeeltes, een steile afdaling via
een trap.
Op enkele delen van de route moeten de honden aan
de lijn.
Vertrek: 10h00 parkeerplaats langs de D32 even
buiten Gruissan.
Komend uit richting Narbonne gaat u bij Gruissan
rechts om het centrum heen: rechtsaf op de 1e, 2e, 3e
en 4e rotonde, houdt steeds het water aan de rechterhand. U komt bij een brug rechts, hier overheen, aan
de overkant weer rechtsaf (D32, bord Narbonne).
Na 1,8km rechtsaf een onverharde weg in, na 100m
rechts bij een gele ijzeren brug is het verzamelpunt.
Om 9h45 staat de koffie klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch:
graag uiterlijk 12 april.
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
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‘Kijken naar een ver verleden’:
met de Cultuurclub naar Musée des Corbières en Pech Maho
Sigean vrijdag 5 april 14.00 uur
“comptoir commercial” of ook “comptoir lagunaire”,
zeg maar een verkoopbalie aan zee.
Het Musée des Corbières in Sigean is eigenlijk
helemaal hieraan gewijd, maar het gaat ook breder.
Zo laat men aan de hand van kaarten de periodes
zien waarin die oude culturen handel dreven en
elkaar opvolgden.
Programma
13.30 uur
14.00 uur
15.30 uur
De cultuurgroep is verheugd dat deze keer onze
leden Willy Freriks en Ernst van Hoorn kwamen
met het idee voor deze interessante excursie.
De voorbereidingen en de organisatie hebben zij
graag opgepakt. Deze middag is er eerst een
rondleiding in het Musée des Corbières, daarna worden we rondgeleid op het opgravinggebied “Pech
Maho” en we sluiten af met een gezellig diner in
Sigean.
Over de vestiging van de Romeinen aan onze kust is
bv. in Narbonne veel te zien; minder bekendheid
wordt gegeven aan de oude culturen die lang
daarvoor aan onze kust verbleven. Her en der waren
er langs onze en de Iberische kust versterkte dorpen
met handelsposten. Zo kwam vanaf 560 voor Chr.
het oppidum “Pech Maho” tot bloei; gedurende drie
eeuwen meerden hier Grieken, Puniërs, Iberiërs en
Etrusken aan om handel te drijven.
Nú is het voor archeologen een pareltje dat volledig
verscholen tussen bosjes en wijnvelden op een klein
plateau ligt zo’n 2 km ten NW van Sigean.
Gefascineerd kijk je vanaf het emplacement met
restanten van de verblijfruimtes naar wijngaarden
waar ‘toen’ de schepen aanmeerden.
Bij het vele opgraafwerk zijn prachtig aardewerk,
teksten op loodtabletten en gebruiksvoorwerpen naar
boven gehaald, waarmee een reconstructie van de
functies van de diverse verblijfsruimtes kon worden
gemaakt. Na al deze interpretaties van een ver
verleden typeren de onderzoekers Pech Maho als een

18.30 uur

Ontvangst met koffie in café
‘La Maison 1852’ in Sigean;
Rondleiding in Musée des Corbières;
Met de auto naar Pech Mahoo (ca. 10
min rijden), rondleiding tot 17.00 uur;
Diner in Sigean.

De kosten bedragen ongeveer € 30,= inclusief entree
en diner. Er kunnen maximaal 25 personen
deelnemen.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zaterdag 30
maart bij:
Ann Israel, email annisrael@nvlr.eu, of bij
Coby Daverveld, email cobydaverveld@nvlr.eu
Parkeren: bij het Gymnasium: 1, Chemin de la
Palme, neem in centrum Avenue de Port La
Nouvelle, na stoplichten rechtsaf.
Ontvangst in café ‘La Maison 1852’: 1, Avenue de
Narbonne (centrum Sigean).
Musée des Corbières: Place de la Libération Sigean.
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25 JARIG JUBILEUMFEEST
26 juni 2019

Dit jaar bestaat de NVLR 25 jaar!
Al 25 jaar bestaat onze mooie vereniging, reden voor
een feestje. Het bestuur nodigt u daarom uit om op
woensdag 26 juni dit jubileum te komen vieren in
Chateau de Roquelune in Pézenas. Op deze
prachtige locatie wordt u om 12.00 uur ontvangen.
Vervolgens zal er om 13.30 uur gestart worden met
een driegangenmenu. Het feestje duurt tot 18.00
uur.
De muziek wordt verzorgd door Michel Aubenas,
een zeer ervaren artiest met een prachtig repertoire .
De kosten voor dit feest bedragen 25 euro per
persoon voor leden en 30 euro voor introducés.
Voor deelname kunt u zich aanmelden
bij marianne.lesquillier@nvlr.eu, graag uiterlijk
voor 19 juni.

Tevens dient u dan het geld over te maken op
bankrek. FR 76 1348 5008 0008 9114 2122 183
o.v.v. Jubileumfeest. Vermeldt s.v.p. indien u
vegetariër bent of dieetwensen heeft.
We zien u graag op 26 juni, Chateau de Roquelune,

Brasucade in Mèze
1 juni 2019
In de Etang de Thau worden veel mosselen gekweekt en rond die binnenzee worden wijndruiven
verbouwd. In de zomer worden in deze streek Brasucades gehouden: feesten waarbij mosselen op vuren
van oude wijnstokken worden gegrild en er gedanst wordt. Mijn vrouw en ik vinden dat leuke feesten en
doen daar graag aan mee: Bij onze wijnboer, met de Pompiers, op de Jour du Patrimoine, met de bejaardenclub EN met de 'Association des Pensionné's de la Marine du Bassin de Thau'
Mogelijk kunnen 30 NVLR-leden 1 juni 2019 deel nemen aan die Brasucade van de gepensioneerde
varensgasten in Mèze. Iedereen brengt eigen glazen, borden en bestek mee.
Het begint om
12 uur met een aperitief,
ca 13h gegrilde mosselen,
ca 14h macaronade fruits de mer,
ca 15h fromage
ca 16 h dessert.
Tussendoor en daarna is er ouderwetse
dansmuziek en gaan de voetjes van de vloer.
18h is het einde. Kosten rond 26 euro
per persoon inclusief de vin à volonté.
De capaciteit van de locatie is beperkt en uiteraard hebben de leden van de eigen associatie voorrang. Pas
begin mei is duidelijk of en hoeveel plaatsen er voor NVLR leden beschikbaar zijn.
U kunt u aanmelden per email aan bikhenri@gmail.com tot 1 mei 2019. Ik bevestig u dan begin mei per
e-mail of u bij die gelukkige deelnemers bent en hoe u kunt betalen. ‘First come first served’.
https://www.ville-meze.fr/fete-de-meze-brasucade-vignerons/

