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NieuwsBrief

Agenda

Activiteiten-

Vrijdag 5 april
Sigean, 13.30 uur
Cultuurclub (Volgeboekt)
Woensdag 10 april
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 3).

commissie

Zaterdag 13 april

Florensac, 12.00 uur
ALV ( zie pagina 2).

Woensdag 17 april
Gruissan, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 4).
Zaterdag 27 april

Mirepeisset, 13.00 uur
Koningsdag (zie pagina 3).

Lees ook

Internetbulletin van de Nederlandse Vereniging
Languedoc-Roussillon
Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon
Dutch association Languedoc-Roussillon

Nedjes in de Nieuwsbrief.
Nogmaals wordt onder de aandacht gebracht dat leden een gratis niet commercieel
Nedje in de Nieuwsbrief kunnen plaatsen.

Woensdag 26 juni
Pézenas, 12.00 uur (zie pagina 7).
25 jarig Jubileum NVLR

Tips van onze leden
Zondag 21 April
Bram, 15.00 uur (zie pagina 2).
Openingsexpositie Hélène Temminck
Zaterdag 13 t/m maandag 15 april
Wereldkunstdagen in Montolieu
(zie pagina 6).
Donderdag 2 t/m 26 mei
Céret, Musée d’Art (zie pagina 5).
Litho’s van Marc Chagall

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

- Brasucade, Mèze (zie pagina 7).
- Woonlandfactor (zie huidige pagina)
- NVM Montpellier, Koningsdag (zie pagina 5)
- Waardering voor NieuwsNed (zie pagina 4)
- Verkiezing Europees parlement 2019 (zie pagina 6)

Lid worden van de vereniging kan door het digitale aanmeldingsformulier 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.99 verschijnt in juni.

De “Vraagbaak” of “Helpdesk" is niet meer bereikbaar op het nummer dat in NieuwsNed vermeld staat.
Helaas is dit niet op tijd in de persberichten van de NVLR verwerkt .
U kunt Ruth van der Waall-Schaeffer bereiken op tel. nummer +33 (0) 652678271
Of per mail: Ruth.vdwaall@ gmail.com

Wijziging Woonlandfactor (WLF)
De Fanf heeft verschillende brieven gestuurd aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, met als doel
helderheid te krijgen in de preciese manier van berekenen van de WLF, en met name de vergelijkbaarheid/
representativiteit van de daarbij gebruikte data. Deze brieven, en de reacties zijn geplaatst op de site; wij
zijn verheugd dat de minister voor 2019 heeft gekozen voor het gebruik van de “WHO” als bron voor de
data. De WLF voor Frankrijk voor 2019 is daardoor gedaald tot een niveau wat beter te “begrijpen” is. Dit
betekent een verlaging van de afdracht aan het CAK van bijna 9.5 % in vergelijking tot 2018. Dit verschil
kan afhankelijk van het gezamelijk inkomen oplopen tot een bedrag
van ruim 800 euro per jaar.

https://www.fanf.fr/brief-discriminatie-nederlandseverdragsgerechtigden-eu/
https://www.hetcak.nl/woonlandfactor
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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

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.

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
Hélène Temminck woont en werkt sinds vele jaren basismateriaal. Een serie ontstaat bij me als er
vraag naar is of na het opsparen van hetzelfde
in Zuid Frankrijk waar het niet ontbreekt aan
genre. Omdat ik veeleisend ben, maar ook graag
inspiratiebronnen voor haar landschappen.
Oorspronkelijk komt ze uit Zutphen waar ze al vroeg afwissel, maak ik tussendoor werk van een andere
orde o.a.: plateelwerk, keramiek en beelden. En zo
bekendheid kreeg als portret-schilderes. Maar ze
is die diversiteit vanzelf ontstaan.
ontwikkelde een breed pallet aan expressieOok ben ik dol op felle kleuren. De natuur, de zon
middelen. Vooral na haar opleidingen aan de
en de fluitende vogels zijn voor mij van grote beteKunstacademies van Groningen en Maastricht.
kenis en hebben een duidelijke invloed op mij en
Ze schrijft over zichzelf op haar website: “Reeds
mijn werk.”
een halve eeuw ben ik met het teken- en schildersLe Moulin, Bram, 21 april – 26 mei 2019, elk
vak bezig. Mijn werk is heel gevarieerd en heeft
weekend van 13 tot 18 uur.
wat impressionistische trekken. Dat was er al
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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 10 april 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 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://latavernat.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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NieuwsNed
Inmiddels heeft de huidige redactie van
NieuwsNed al acht nummers verzorgd.
Keer op keer is het voor ons, amateurs, een hele
inspanning om een mooi en interessant nummer
op uw deurmat te laten vallen. Gelukkig worden
wij ook gevoed door vaste schrijvers en gastschrijvers. Op de algemene ledenvergadering zal,
waarschijnlijk zoals vaak, tijdens de financiële
verantwoording NieuwsNed als uitgavepost ter
sprake komen. NieuwsNed valt op doordat deze
post relatief hoog is. Daartegenover staat een inkomstenpost uit sponsoring. Dit ter informatie.
Een uitgelezen kans voor de redactie om van u op
dat moment te vernemen wat u van het blad vindt.
Slecht, matig of voldoende? Goed mag ook maar hoeft niet. Wij horen het erg graag! Twee van de
redactieleden zijn dit keer niet bij de ALV aanwezig vanwege een familiebezoek, te ver om even terug te
komen. Mocht u ook niet in de gelegenheid zijn om op de ALV aanwezig te zijn dan kun u uw mening
doorsturen naar redactie@nvlr.eu Hans van de Bij.

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

NVLR NieuwsBrief Nr.3, 26 maart, pagina 5/7

Litho’s van Marc Chagall in Musée d'art moderne in Céret
Van 2 t/m 26 mei 2019

Het Museum voor Moderne Kunst in Céret houdt
van 2 tot 26 mei een tentoonstelling van
lithografieën van Marc Chagall.

Hij maakte deze in 1980 op verzoek van Aimé
Maeght en ze worden nu bij uitzondering uitgeleend
door het Marc Chagall Museum van Nice.
De schilder Chagall stond altijd open voor
verschillende expressie technieken, zoals tekenigen,
gravures, keramiek en glas-in-lood. Toen hij in 1946
de kleurenlithografie ontdekte begon hij meteen de
pure kleur in de tekening te verwerken. Deze
handelswijze vond zijn absolute voltooiing in zijn
laatste kunstwerken; Chagall tekent op de steen,
zoals hij op doek schildert; de kleur valt als het
ware uit de hemel; vandaar de naam van deze
uitzonderlijke expositie: La Couleur Tombée du ciel.
Onder de geëxposeerde werken bevinden zich
verschillende werken met het circus als thema.
Werken waarin jongleurs en dieren worden neergezet in een vrije poëtische ruimte, die muzikaal
aandoet en waarin bloemen met de liefde
wedijveren. De herinneringen aan de Russische
aarde vermengen zich met de luchten van Parijs. De
enige litho in zwart/wit zet de kunstenaar zelf neer
voor zijn ezel.
http://www.musee-ceret.com/mam/
expositions_a_venir.php

NVM/CNM
Nederlandse Vereniging van Montpellier Cercle
Néerlandais de Montpellier association loi 1901
Het Bestuur van de NVM heeft besloten ook dit jaar speciale aandacht te besteden aan de viering van
Koningsdag in de vorm van een Vrijmarkt. Deze vrijmarkt zal worden gehouden op zaterdag 27 april
van 14.00–17.00 uur op het Nederlandse vakantiepark «Parc Le Duc », 34270 Vacquières*, een half uurtje
rijden van Montpellier (www.parcleduc.nl).
Sandra en Bob Kremer, de beheerders van het park, geven ons hier alle ruimte om een echte Nederlandse
Vrijmarkt te organiseren, waarvoor wij hen heel hartelijk danken.
Mocht u op zolder of elders dingen hebben die u graag zou willen verkopen, dan is dit de gelegenheid!
U dient zelf voor een tafeltje, kleedje of iets dergelijks te zorgen. U bent op de dag zelf vanaf 13.00 uur
welkom om een en ander uit te stallen. Verkoop van alcoholische dranken is NIET toegestaan.
De verkoop van Nederlandse snacks, zoals heerlijke kroketten, bitterballen of een echte hollandse nieuwe
zal door de NVM verzorgd worden.
Ook niet-leden van de NVM zijn van harte welkom op deze vrijmarkt. We stellen het op prijs als u dit
bericht doorstuurt aan Nederlandse vrienden en bekenden, aanwezig in deze regio. Ook uw Franse vrienden
of vrienden van andere nationaliteiten zijn van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Indien u een verkoopplekje wenst, dan graag een berichtje aan: marra.nan@gmail.com
Wij hopen op een grote deelname en op een geweldige viering van Koningsdag.
*Parc Le Duc
Route Fontanes, 34270 Vacquières
Tel: 04 67 55 23 70. www.parcleduc.nl
NVM mail: cnm.nvm@orange.fr

https://elsware.wixsite.com/nvm-cnm
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Wereldkunstdagen in Montolieu
Zaterdag 13 april t/m maandag 15 april van 10.00 – 19.00 uur
De muzikale vernissage is zondag 14 april, 19.00 uur buiten bij de lagere school met Francis Pélissou

Kunstenaars en Antiquariaten openen hun deuren in het kader van de Word Art Day die ieder jaar wordt gehouden rond 15 april op de geboortedag van Leonardo da Vinci, om het belang van beeldende kunst en beeldende
kunstenaars wereldwijd onder de aandacht te brengen.
In Montolieu presenteren kunstenaars zich in hun workshops, galeries, restaurants en andere tentoonstellingsruimtes. U kunt de route lopen door het volgen van de tekens van macarons en rode ballonnen.
zie website: https://fr-fr.facebook.com/ja.montolieu

Verkiezingen Europees Parlement 2019
Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de
negende keer de verkiezingen voor het Europees
Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens
de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in
de Europese Unie.
Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van
vijf jaar.

Kiezen vanuit het buitenland: zie website
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/stemmen/vanuit-het-buitenland
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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 . Tevens dient u dan het geld over te maken op
bankrek. FR 76 1348 5008 0008 9114 2122 183
De kosten voor dit feest bedragen 25 euro per
o.v.v. Jubileumfeest. Vermeldt s.v.p. indien u
persoon voor leden en 30 euro voor introducés.
vegetariër bent of dieetwensen heeft.
Voor deelname kunt u zich aanmelden
bij marianne.lesquillier@nvlr.eu, graag uiterlijk
We zien u graag op 26 juni, Chateau de Roquelune,
voor 19 juni.
de Caux , Pézenas . (www.roquelune.com)

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/

