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Agenda 
 

 
Zaterdag 27 april 
Mirepeisset, 12.00 uur                  
Koningsdag (zie pagina 2). 
 

Woensdag 8 mei 
Gabian, 11.30 uur 
Bijpraatlunch (zie pagina 2). 

Woensdag 15 mei 
Creissan, 10.00 uur 
Wandeling (zie pagina 4). 

Zondag 26 mei 
Bram, 15.00 uur 
Lezing de Bentvueghels 
(zie pagina 5). 
 

Vrijdag 7 juni 
Met de Cultuurclub op bezoek bij  
Alberto Giacometti  (zie pagina 7). 

 

Woensdag 26 juni 
Pézenas, 12.00 uur (zie pagina 6). 
25 jarig Jubileum NVLR 
 

Tips van onze leden 
 

Woensdag 3 mei 
Montolieu, presentatie boek  
Leonard van Veldhoven (zie pagina 9). 
 

Woensdag 8 mei 
Nederlandse borrel Montpellier,  
(zie pagina 7). 
 

Donderdag 2 t/m 26 mei 

Céret, Musée d’Art (zie pagina 5). 

Litho’s van Marc Chagall 

 
Zaterdag 25  t/m 28 mei 
Haute Vallée de l’ Aude 
Artistes à Suivre (zie pagina 9). 

Lees ook     -   Brasucade, Mèze (zie pagina 6). 

   -   Concerten door Choeur de l’Aude (zie pagina 3) 

          -   Kozakkenkoor uit Kouban (zie pagina 3) 

                   -   Conférence, van boerderij tot aan tafel  (zie pagina 4) 

  -   Verkiezing Europees parlement 2019 (zie pagina 7) 

  -   Fanf,  oproep vrijwilligers centrum Zorg (zie pagina 4) 

  -   Nedje (zie pagina 7) 

  -    De brug van Millau (zie pagina 8) 

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.99 verschijnt in juni. 

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

Nedjes in de Nieuwsbrief.   
 

Nogmaals wordt onder de aandacht ge-
bracht dat leden een gratis niet commercieel 

Nedje in de Nieuwsbrief kunnen plaatsen. 
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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 

 

     Wist u dat:  

 

• onze website http://nvlr.eu  is aangepast door onze webmaster en dat u nu makkelijk toegang heeft 

tot o.a. activiteiten, berichten, publicties, organisatie, etc. etc.                 

• op  https://www.allesfrans.com  vele vragen worden beantwoord, in het Nederlands, over           

franse belastingen, auto verkoop/koop, verkeersborden, hoe inkomstenbelasting wordt berekend, 

puntenaftrek overtredingen, vergunningen, vakanties, etc. etc.. 

• vanwege de goedgevulde boekentafel van Marjan van den Akker tijdens Koningsdag  de                

boekenlunch van 3 mei is komen te vervallen. 

http://huisinlanguedoc.eu/
https://nvlr.eu/activiteit/nvlr-koningsdag-2/
https://nvlr.eu/activiteit/bijpraatlunch-2-2-2/
https://nvlr.eu/activiteit/wandeling-met-picnic-2-2-3-2-2-2-2/
https://nvlr.eu/activiteit/lezing-adrien-vos-over-de-bentvueghels/
https://nvlr.eu/activiteit/de-cultuurclub-op-bezoek-bij-alberto-giacometti/
https://nvlr.eu/activiteit/nvlr-25-jarig-jubileumfeest/
https://www.google.fr/maps/place/Place+des+Tilleuls,+11170+Montolieu/@43.309318,2.213074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae39fd6acd4fab:0xfa96135afedbbd8b!8m2!3d43.309318!4d2.2152627?hl=nl&authuser=0
https://nvlr.eu/activiteit/nederlandse-borrel-in-montpellier/
http://www.musee-ceret.com/mam/expositions_a_venir.php
http://www.artistesasuivre.org/
https://www.ville-meze.fr/fete-de-meze-brasucade-vignerons/
http://choeurdelaude.fr/
https://www.tourisme-carcassonne.fr/agenda-0/es-grandes-voix-cosaques-de-kouban-2423484
https://www.google.fr/maps/place/mairie+de+Murviel-l%C3%A8s-
mailto:europelr@europelr.eu
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/stemmen/vanuit-het-buitenland
http://www.fanf.fr
https://www.frankrijk.nl/2017/08/tussenstop-franse-snelweg-viaduct-van-millau/
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
https://nvlr.eu/activiteiten/2019-04/
http://gmail.com/
http://nvlr.eu
https://www.allesfrans.com
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Het bestuur van de NVLR nodigt haar leden uit 
voor het traditionele Koningsfeest op 27 april 
2019. Voor de tweede keer wordt dit feest ge-
houden 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. 
 

Het Koningsfeest begint om 13.00 uur en      
eindigt om 18.00 uur. 
 
 

Wilt u deelnemen aan dit vrolijke feest, geeft u 
zich dan op bij marianne.lesquillier@nvlr.eu 
uiterlijk voor 24 april. 
 

 
U dient tevens 5 euro p.p. (Introducés 10 euro) 
over te maken op: bankrek. 
FR 76 1348 5008 0008 9114 2122 183        
o.v.v. Koningsfeest. 
 

http://www.herbe-sainte.fr/ 
 
 

 

NVLR Koningsdag 

Op zaterdag 27 april in Mirepeisset, Domaine L’Herbe 

Bijpraatlunch     

Woensdag 8 mei 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. Ieder-
een 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. 
 

 
  

 

http://www.joepbijnen.webnode.nl/
mailto:marianne.lesquillier@nvlr.eu
http://www.herbe-sainte.fr/
http://www.herbe-sainte.fr/
https://la-tavernat.business.site/
https://la-tavernat.business.site/
mailto:j.vanderbij@orange.fr
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Concerten door Chœur de l'Aude 
  
De "Chœur de l'Aude", is samengesteld uit een zestigtal  
goede zangers vanuit de verschillende koren van het  
departement. 
 

In hun programma wordt nieuw repertoire met de  
interpretatie van klassieke of traditionele werken  
gecombineerd. Het koor staat onder leiding van William Hedley,  
een koorleider wiens reputatie ongeëvenaard is. 
 

Dit jaar geeft het koor van Aude vier uitvoeringen samen met  
5 jonge pianisten en hun leraar Martine Laure. 
 

·   11 mei om 20.30 uur in Musée du Piano, Limoux 
·   12 mei om 16.30 in het Domaine Bonnafous, Villeseque des  
     Corbieres 
·   18 mei om 20.30 in l’église St Germain, Alairac 
·   19 mei om 16.30 in l’église St Nazaire, dans la Cité de  
     Carcasonne 
 

Zie voor nadere gegevens http://choeurdelaude.fr/ 
 

Dit meerstemmig Russisch Koor, is samengesteld uit professionele Russische en Oekrainse zangers. 
Deze zangers, die hebben opgetreden in prestigieuze opera's o.a. in St. Petersburg- Moskou- Kiev en  
solisten uit het koor van het Rode Leger, vormen samen dit ensemble. 
 

Kouban: is de naam van een gebied in het zuiden van Rusland aan de Zwarte Zee. 
Hier wonen de kozakken, trotse en vrije strijders, komend uit dit land van steppen en bergen. 
Dit koor uit Kouban brengt de sfeer van moed en onafhankelijkheid met krachtige, vrolijke,  
indrukwekkende en vurige liederen. Virtuoos gezongen, onder leiding van Dirigent Andrei Kikena,  
voormalig dirigent van het koor van het Russisch Rode leger. 
 

Zij nemen ons mee op een prachtige muzikale, culturele reis dwars door het hart van het Oude Rusland. 
 

Het gaat hier niet om een folkloristisch koor, maar een koor dat hedendaagse muziek zingt, dat zijn  
inspiratie put uit de traditionele bronnen van het land. Dit koor zingt als aanvulling, ook populaire muziek 
en neemt de luisteraars mee met vrolijke, meeslepende muziek. 
 

Vooraf neemt het ensemble Kouban altijd 
contact op met plaatselijke koren.  
Op deze manier willen zij het publiek van  
Carcassonne kennis laten maken met hun 
prachtige Kozakkenkoor. 
 

Het koor van Carcassonne staat onder    
leiding van Jean Marc Miquel, en zal in het 
eerste gedeelte van het concert optreden. 
De totale duur van het concert wordt ge-
schat op 1.45 uur. Na het concert is een 
ontmoeting met de zangers mogelijk. 
 
https://www.tourisme-carcassonne.fr/
agenda 

Concert gegeven door het Kozakkenkoor uit Kouban 
7 juni 2019 om 20.30 uur in Basiliek St Nazaire, Cité van Carcassonne 

http://choeurdelaude.fr/
https://www.tourisme-carcassonne.fr/agenda-0/es-grandes-voix-cosaques-de-kouban-2423484
https://www.tourisme-carcassonne.fr/agenda-0/es-grandes-voix-cosaques-de-kouban-2423484
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De fotograaf is het hierboven gelukt de majestueuze 
“Slapende dame” fors naar zich toe te trekken, in 
werkelijkheid rust zij veel verder weg. Ook de 
strook groen tussen Creissan en de dame staat voor 
uitgestrekte bossen, garrigue en ruisseaux. Vanwaar 
Creissan? We vonden het gewoon tijd dat, zeg maar, 
de hoek Saint-Chinian met z’n heel eigen uitstraling 
weer aan de beurt was.  

 
Op ons vertrekpunt kondigt een bord een vlak en 
gemakkelijk parcours aan, waardoor je veel aandacht 
voor de omgeving en elkaar kunt hebben.              
Het verrast dan ook hoe de paden en begroeiing een 
heel verschillende sfeer kunnen oproepen. Op de          
terugweg nog een blik op de dame, het blijft bij     
turen héél in de verte. 
 

Afstand: 7,7 km, duur: 2u20, hoogteverschil: 90m. 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling 
over boswegen en paadjes, enkele geleidelijke stij-
gingen. 
 

Vertrek: 10h00 parkeerplaats bij Stade 
(voetbalstadion). Stade ligt aan de noordkant van het 
dorp, 300m buiten de bebouwde kom aan de Chemin 
de Saint-Chinian à Creissan. Volg vanuit het cen-
trum de Avenue de Saint-Chinian naar Stade. In het 
dorp enkele bordjes Stade. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 

Aanmelden deelname en/of lunch:                   
graag uiterlijk 10 mei. 

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 

Wandelen bij Creissan, 15 mei om 10.00 uur. 

Namens het bestuur van de Fanf deze oproep voor vrijwilligers, 
die willen helpen bij het creëren van een expertise centrum Zorg. 

Mary Beelaerts van Blokland, Secretaris 
 
Voor verdere informatie zie  onderstaande gegevens. 
Secretariaat: p/o Mary Beelaerts, 24 av. des Courlis, 78110 Le Vésinet, France 

E: mary.beelaerts@gmail.com | www.fanf.fr 

Vrijdag 26 april vanaf 18.30 uur 
 Salle Lamouroux, gemeentehuis  

in Murviel-lès-Montpellier 
 
 

Het Maison de l'Europe de Montpellier in samenwerking 
met la Fédération Française des Maisons  (FFME) en de stad 
Murviel-lès-Montpellier nodigen u uit om een conferentie: 
 
 

VAN BOERDERIJ TOT AAN TAFEL,  
DE NIEUWE UITDAGINGEN VAN HET  

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
 

Met - Sophie Thoyer, docent-onderzoeker,                                
 - IRSTEA Research centrum, co-host van de CAPeye 
    website; 
 - Francois Galabrun, directeur van de Oost-Audois en 
 - Alain BARRAU, vice-voorzitter van FFME.  
 

 
Meer informatie 04 67 02 72 7272  europelr@europelr.eu 
https://www.google.fr/maps/place/mairie+de+Murviel  

mailto:drop.p@orange.fr
tel:0468
mailto:carlarob@sfr.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitx9K_qNLhAhVAAmMBHUzBAlsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tourismecanaldumidi.fr/Decouvrir/Cote-villages/Creissan2&psig=AOvVaw1pXw0mPY4KNzxWnGPHfm_-&ust=1555424986473393
mailto:mary.beelaerts@gmail.com
https://www.fanf.fr/
mailto:europelr@europelr.eu
https://www.google.fr/maps/place/mairie+de+Murviel-l%C3%A8s-Montpellier/@43.605614,3.7347103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b152ce3d1e4e51:0x4e63b7c5040134cc!8m2!3d43.605614!4d3.736899?hl=nl&authuser=0


  

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

“Ik vertrek”, dat zeiden in de 17e 
eeuw talrijke Nederlandse en 
Vlaamse kunstenaars, en zij togen 
naar Rome, waar volop opdrach-
ten lagen te wachten en waar het 
leven één groot feest leek te zijn.  

Bekend werden ze als                 
‘De Bentvueghels’, letterlijk Ben-
de van vogels, of de Schildersbent. 
Het was een broederschap, die 
meer dan 100 jaar heeft bestaan.  
Doel van dit informele genoot-
schap was elkaar onderling te    
ondersteunen in de buitenlandse 
omgeving, maar ook om gezellige 
samenkomsten te organiseren 
waarbij de wijn doorgaans rijkelijk 
vloeide. Elk lid had een bijnaam, 
meestal vanwege een lichamelijke 
eigenschap of een eigenaardig-
heid. Zo heette Willem van Aelst 
De Vogelverschrikker en Ezaias 
Terwesten werd De Paradijsvogel 
genoemd. En Pieter van Laer 
stond bekend als De Snuffelaar. 

Wat ze allemaal gemeen hadden 
was dat ze hele mooie kunst-
werken produceerden. Velen      
keerden na een jarenlang verblijf 
in Rome weer huiswaarts en 
bouwden daar verder aan een     
imposante carrière. Anderen ble-
ven in Rome en kregen daar       
Italiaanse namen. Bijvoorbeeld 
Caspar van Wittel, uitvinder en 
meester van het vedutisme, het 
genre van de  stadsgezichten, die 
Venetië op de kaart zetten.          
Hij ging door het leven als          

Een vedute van Venetië 
van de Amersfoortse 
kunstenaar Caspar van 
Wittel.  

 
 
 
 
 
 

Gaspare Vanvitelli. In de lezing 
met veel beeldmateriaal gaat 
Adrien Vos dieper in op hun      
levenswijze in Rome, over hun 
inwijdingsrituelen, hun             
bacchanalen en hun kunstwerken. 
U kunt zich opgeven voor deze 
lezing door een mailtje te sturen 
naar bram.lemoulin@orange.fr of 
te bellen naar 0468-763853. De 
kosten bedragen € 8,-- (inclusief 
een hapje en een drankje).  

 
 

Lezing over ‘de Bentvueghels’ in Bram                                                                             
Zondag 26 mei 15.00 uur 

http://www.musee-ceret.com/mam/expositions_a_venir.php
http://www.musee-ceret.com/mam/expositions_a_venir.php
mailto:bram.lemoulin@orange.fr
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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, 

 

25 JARIG JUBILEUMFEEST 

26 juni 2019 

 

 

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 bejaarden-
club 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/ 

mailto:marianne.lesquillier@nvlr.eu
mailto:bikhenri@gmail.com
https://www.ville-meze.fr/fete-de-meze-brasucade-vignerons/
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De komende borrel staat gepland op woensdag 8 mei. Ruurd en Mieke  hopen veel 
mensen te ontmoeten op rond 20.00 uur bij le Montpe'l, 2 rue Jules Latreilhe  
Montpellier. Laat even weten of je komt via borrelmpl@gmail.com.   
 
https://www.google.nl/maps/ 

Nederlandse borrel  in Montpellier,  
woensdag 8 mei, om 20.00 uur 

Wie ooit in Albi is geweest, wil er 
onherroepelijk een keer naar terug. 
Dat geldt zeker voor onze              
Cultuurclub, die in oktober 2011 een 
onvergetelijk bezoek bracht aan Albi. 
De eeuwenoude stad in Z-Frankrijk is 
vermaard om zijn kathedraal Saint-
Cécile die trots boven de omgeving 
uittorent. Maar de stad aan de zonnige 
oevers van de Tarn heeft nog veel 
meer bezienswaardigheden. Zoals het 
Museum Toulouse Lautrec. En dit 
museum is nu opnieuw het hoofddoel 
van de eerstvolgende excursie van de 
NVLR Cultuurclub op vrijdag 7 juni. 
Niet om nog eens te genieten van de 
vaste collectie van kunstschilder    
Henri Toulouse Lautrec, maar dit   
keer om de fabelachtige bronzen en 
gipsen beelden te bewonderen van 
een tijdgenoot: tot 30 juni is namelijk 
een tentoonstelling gewijd aan het 
werk van de Zwitserse kunstenaar                      
Alberto Giacometti (1901-1966). 

Zijn langgerekte beeldhouwwerken 
vormen silhouetten van mannen en 
vrouwen die onbeweeglijk of in    
beweging zijn vastgelegd. Ze zijn 
deel geworden van onze collectieve 
verbeeldingswereld. De tentoonstel-
ling herbergt dertig sculpturen in 
brons, maar ook in gips, die getuigen 
van zijn onvermoeibare zoektocht 
naar de werkelijkheid van het       
menselijk lichaam. In 44 tekeningen 
en 12 prenten, waarvan een aantal 
niet eerder zijn vrijgegeven, worden 
zijn vrienden, beeldend kunstenaars, 
toondichters, schrijvers en dichters 
opgeroepen. Hieronder zijn                    
Igor Stravinsky, Michel Leiris,       

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre 
en René Char. 

Deze tentoonstelling is speciaal      
ontworpen voor de ruimten van het 
museum. Hij beoogt de visie van de 
kunstenaar ten aanzien van de       
menselijke figuur te belichten aan de 
hand van meer dan tachtig werken, 
gemaakt tussen de jaren twintig van 
de vorige eeuw en het einde van zijn 
carrière. Het is een chronologische en 
thematische route, die Giacometti's 
verschillende periodes van creativiteit 
doorkruist. Door het gelijktijdig tonen 
van de beeldhouwwerken met de voor
-af gemaakte schetsen en tekeningen 
wordt een persoonlijke ontmoeting 
gecreëerd, een essentieel instrument 
om het onderwerp te begrijpen. 

Museumbezoek én excursie 

De Cultuurclub van de NVLR en het 
museum Toulouse Lautrec nodigt u 
met deze expositie uit om een duik te 
nemen in het werk van één van de 
belangrijkste kunstenaars uit de 
20e eeuw. 

Na afloop van het museumbezoek 
staat een lunch en een rondleiding 
door de stad Albi op het programma 
met een bezoek aan de immense        
kathedraal Saint-Cécile. Het is de 
grootste bakstenen kerk ter wereld, 
waaraan men in de 13e eeuw is      
begonnen te bouwen. Als reactie      
op de juist uit het gebied verdreven    
Katharen werd het een imposant 
bouwwerk, bedoeld om de macht    
van de kerk te tonen. Van buiten    
mag de kerk er dan wat kil uitzien, 
van binnen is hij rijk gedecoreerd,         
helemaal bedekt met schilderwerk. 
Doordat de kerk ten tijde van de     
Revolutie gespaard werd van grote 

plunderingen en vernielingen, is het 
interieur nog grotendeels zoals het 
vanaf de 15e eeuw was.                  
Diverse mooie fresco’s en het              
indrukwekkende orgel laten een     
onuitwisbare indruk achter. 

Reizen met co-voiturage 

We ondernemen de reis naar Albi 
zoveel mogelijk met co-voiturage. 
Afhankelijk van de aanmeldingen 
wordt gekeken wie met wie kan    
meerijden. U kunt zich vanaf nu     
opgeven voor deelname. De kosten 
voor museumbezoek en lunch  
bedragen ongeveer € 30,= p.p.. 
 
Opgeven kan door een mailtje te stu-
ren naar Coby Daverveld 
(cobydaverveld@nvlr.eu ) of naar 
Ann Israel (annisrael@nvlr.eu)  
 

Naar Albi op vrijdag 7 juni  

De Cultuurclub op bezoek bij Alberto Giacometti 

mailto:borrelmpl@gmail.com
https://www.google.nl/maps/place/Bar+Le+Montpel/@43.6081278,3.8741802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6afa7cd83d6fd:0x7d99152de9bd1ca1!8m2!3d43.6081278!4d3.8763689?hl=nl%20
mailto:cobydaverveld@nvlr.eu
mailto:annisrael@nvlr.eu
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De brug van Millau 
 

Zo maar over de brug van Millau rijden is 
zonde van je tol: die tweeënhalve km zijn 
ook met de toegestane 110 km per uur zo 
voorbij zonder dat je in de gaten hebt dat je 
over één van de langste en hoogste         
viaducten ter wereld rijdt.  
Maak er een uitstapje van. Een pauze moet 
je toch houden. Zowel in noordelijke als in 
zuidelijke richting onderbreek je je rit over 
de snelweg A75 bij de Aire du Millau. 
Kijk vanaf deze parkeerplaats in zuidelijke 
richting, dan zie je een heuvel met een pad 
naar boven. Vanaf de top heb je een   
prachtig uitzicht op deze imposante brug, 
die 270 meter boven de rivier de Tarn ligt, 
en de omgeving. Je telt zeven pylonen, 
waarvan de hoogste net iets hoger is dan de 
Eiffeltoren. Vier jaar werk van zo'n 500 mensen  
en 206.000 ton beton en staal tonen zich hier in volle glorie.  
Daar staat tegenover dat je hier, net als beneden in het dal, een bezoekerscentrum vindt met info over de 
bouw van de brug van Millau. Op verzoek laten ze je met met een uit de kluiten gewassen mini-machine 
zelfs zien hoe het brugdek van pyloon naar pyloon geschoven werd. 
 

Deze parkeerplaats heeft nog een bijzonderheid: het is vermoedelijk de enige snelweg-parkeerplaats waar 
een restaurant uitgebaat wordt door een kok met een Michelin-ster op zijn naam. Michel Bras is zelfs 
goed voor drie Michelin-sterren. Restaurant is overigens een groot woord, want maaltijdvullende  
gerechten staan er niet op het menu. Wel kun je er allerlei lekkernijen uit de streek eten. Zo koop je voor 
pak 'm beet zeven, acht euro een smakelijke wrap met gekookte eend of worst en sla.  
De koffie, in allerlei smaken, maar niet capuccino, is ook niet verkeerd. 
Wel iets om rekening mee te houden: dit Espace Gourmand is in de weekeinden slechts van negen uur  
's morgens tot half acht 's avonds open. Doordeweeks beginnen ze een half uur later en sluiten ze een half 
uur eerder... 

 

 

 
 

http://www.capucinbras.fr/fr 
https://www.frankrijk.nl/2017/08/tussenstop-franse-snelweg-viaduct-van-millau/ 
https://www.google.nl/  

 

Brug Millau 

http://www.hurktoilet.nl/eiffeltoren_parijs.php
http://www.capucinbras.fr/fr
http://www.capucinbras.fr/fr
https://www.frankrijk.nl/2017/08/tussenstop-franse-snelweg-viaduct-van-millau/
https://www.google.nl/search?q=michel+bras,+viaduct+millau&client=safari&hl=nl-nl&prmd=imnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9i8__j8vhAhVExoUKHRZABvkQ_AUoAXoECBEQAQ&biw=1024&bih=666
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'Artistes à Suivre' in de Haute Vallée de l’Aude 

In het Hemelvaarweekend van 25 tot 28 mei 2017 wordt voor         
de 9e keer de manifestatie ‘Artistes à Suivre’ georganiseerd, een            
tentoonstelling, die vier dagen duurt.  
Dagelijks geopend van 10.00 – 21.00 uur en ondersteund door res-
taurants en catering langs het hele circuit.  
De kunstmanifestatie biedt een overzicht van werken van vele     
kunstenaars verdeeld over negenvijftig tentoonstellingen in 9       
dorpen in de Haute Vallée de  l’Aude. Tijdens deze vier dagen zult 
u talentvolle kunstenaars ontmoeten. Ze komen uit alle hoeken van 
Frankrijk en uit het buitenland.   

 

De deelnemende plaatsen zijn; 
Circuit 1  Cassaignes, Peyrolles, Serres, Couiza. 
Circuit 2  Val de Faby Rouvenac, Val de Faby Domaine de       
  Luzenac, St. Jean Paracol. 
Circuit 3  Alet les Bains-Granès, Luc sur Aude, Espéraza. 

 

Tijdens deze kunstmanifestatie is er ook een gevarieerd animatie-
programma, waaronder een tiental concerten.  Een dertig culturele 
evenementen zoals workshops, theatervoorstellingen, lezingen,    

performances, concerten ... die geënt zijn op tentoonstellingen van 
de kunstenaars. Het hele programma met de locaties kunt u vinden 
op website  http://www.artistesasuivre.org/  

 

 

Nedje 
Na 14 jaar in Frankrijk mijn 
eigen wijn te hebben gemaakt 
ben ik er nu mee gestopt.  
Misschien is er een NVLR lid 
die deze hobby wil voortzetten.  
Ik stel al mijn  apparatuur  
kosteloos ter beschikking 
(molen,pers, kurken, vaten 
enz.).  
De spullen staan opgeslagen in 
Azille. 
 
Met vriendelijke groet, 
Miel Schoorel. 
e.g.schoorel@hccnet.nl 

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/

 

De geschiedenis van Montolieu,  
geschreven door Leonard van Veldhoven 

  

Montolieu is een klein stadje in de Montagne Noire in de Aude. Het staat 
nu vooral bekend als boekendorp, vanwege het grote aantal antiquariaten 
en als kunstdorp door het jaarlijkse kunstfestival.        
NVLR-lid Leonard van Veldhoven en zijn vrouw Miriam Jansen streken   
er een tijd terug neer en werden gegrepen door de charme van het plaatsje. 
Zo zeer zelfs dat Leonard besloot een studie te doen naar het roemrijke 
verleden van Montolieu.  
In voorbije eeuwen bloeide er de textielindustrie en werkten er vele klok-
kenmakers.  
 

Leonard heeft zijn boek af en op  vrijdag 3 mei om 18.30 uur      
wordt ‘MONTOLIEU, son histoire et ses horlogers’ gepresenteerd in de 
foyer Jean Guéhenno van Montolieu. Iedereen is van harte welkom bij dit 
feestelijk moment.  
 

 https://www.google.fr/maps 

http://www.artistesasuivre.org/
mailto:e.g.schoorel@hccnet.nl
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/stemmen/vanuit-het-buitenland
https://www.google.fr/maps/place/Place+des+Tilleuls,+11170+Montolieu/@43.309318,2.213074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae39fd6acd4fab:0xfa96135afedbbd8b!8m2!3d43.309318!4d2.2152627?hl=nl&authuser=0
https://www.google.fr/maps/place/Place+des+Tilleuls,+11170+Montolieu/@43.309318,2.213074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae39fd6acd4fab:0xfa96135afedbbd8b!8m2!3d43.309318!4d2.2152627?hl=nl&authuser=0

