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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda
Vrijdag 7 juni
Albi, Kunst en Cultuurclub,
(zie pagina 6 ).
Woensdag 12 junj
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 2).
Woensdag 19 juni
Lac Jouarres, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 4).
Woensdag 26 juni
Pézenas, 12.00 uur (zie pagina 5).
25 jarig Jubileum NVLR
Donderdag 18 juli
Montady, 10.00 uur
Pétanque (zie pagina 3).

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.

Lees ook

Vrijdag 2 augustus
La Livinière, 16.00 uur
Zomerfeest (zie pagina 2).
Vrijdag 6 september
Fanjeaux, Kunst en Cultuurclub
(zie pagina 7)

Tips van onze leden
Woensdag 5 juni
Nederlandse borrel Montpellier,
(zie pagina 6).
Zaterdag 6 juli
Roquecourbe, 10.00 uur
Vernissage en expositie
beeldhouwwerken Maria Voets
(zie pagina 5)

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

- Kozakkenkoor uit Kouban (zie pagina 3)
- Fanf, oproep vrijwilligers ondersteuning website (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
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

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..

•

de 8e Salon du Livre zal plaatsvinden in Arzens op zondag 9 juni van 10h—18h in de foyer municipal.
Er zullen meer dan 50 auteurs en uitgevers aanwezig zijn. http://www.occitanielivre.fr/agenda/
salon-du-livre-et-de-la-litterature-regionale-des-estivales-de-la-malepere

•

Les Estival de la Malepère, cycle de conférences zal plaatsvinden van 3 tot 17 juni in Arzens,
‘s avonds om 20.30 uur in de foyer. Entrée gratis. http://estivales.malepere.free.fr/

•

de 2e editie van Festival des Arts de la Rue zal plaatsvinden van 24 mei tot 9 juni in Rustique, Pradelles, Caux et Sauzens, Alairac, Peyriac, Cavanac en Malves-en-Minervois.
https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/actualites/festival-des-arts-de-la-rue-2019.html
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NVLR ZOMERFEEST
op vrijdag 2 augustus

Dit jaar organiseren Rob en Marianne Lesquillier
met veel plezier voor de derde keer het NVLR
Zomerfeest in hun tuin in La Liviniere,
op 2 augustus 2019.
Het Zomerfeest kan geen feest genoemd worden
zonder de band Fred’s Finest. Deze fantastische
band weet ieder jaar weer met hun vrolijke,
gezellige, kortom heerlijke (dans)muziek de sfeer
aan het Zomerfeest te geven. Tijdens het feest
kunt u genieten van een drankje, een hapje en een
heerlijk driegangenmenu. Dit jaar zal het eten
worden aangeleverd door restaurant La Selette uit
Bize.
Het feest start om 16.00 uur en eindigt om 20.30.
Wilt u deelnemen aan dit mooie Zomerfeest,
schrijf u zich dan in op het volgend mailadres
mariannelesquillier@nvlr.eu en d.m.v. het
overmaken van € 22,50 p.p. op rek.nr.
NL09INGB0007237222 o.v.v. Zomerfeest.
Wilt u svp aangeven als de voorkeur uitgaat naar
een vegetarisch menu.
U kunt zich aanmelden uiterlijk tot 26 juli 2019.
Zorg dat u zich op tijd inschrijft, aangezien er
plaats is voor maximaal 100 deelnemers!

Bijpraatlunch
Woensdag 12 juni 11.30- 15.00
Deze maandelijkse ‘no nonsens’ bijeenkomst wordt georganiseerd door enkele NVLR-leden om zo, op een
ongedwongen manier elkaar te ontmoeten. Onze voorbereiding: met de gastvrouw/restauranteigenaresse het
menu doorspreken en dit kenbaar maken aan degenen die hebben ingeschreven. Eerst drinken we een koffie
of iets anders aan de bar of buiten en aansluitend schuiven we aan tafel voor de lunch. Iedereen rekent zelf
af. Kosten ca.€ 16.

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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Pétanque toernooi
Donderdag 18 juli van 10.00 - 12.00 uur in Montady
Wegens succes in 2018 wordt wederom een
pétanque toernooi georganiseerd op 18 juli a,s,.
We spelen van 10.00 tot 12.00 uur met aansluitend een
lunch. De nadruk zal liggen op het gemoedelijke samen
spelen. Naast NVLR-leden zijn introducés van harte
welkom.
Indien u interesse heeft dan kunt u zich tot 10 juli a.s.
aanmelden bij Maja van der Wee, emailadres:
majavanderwee@nvlr.eu.
Gelieve bij het aanmelden aan te geven of u wel of niet mee wilt lunchen.

Concert gegeven door het Kozakkenkoor uit Kouban

7 juni 2019 om 20.30 uur in Basiliek St Nazaire, Cité van Carcassonne
Dit meerstemmig Russisch Koor samengesteld uit zangers, die hebben opgetreden in prestigieuze opera's
o.a. in St. Petersburg- Moskou, Kiev en solisten uit het koor van het Rode Leger.
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.
Het 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 geschat op
1.45 uur. Na het concert is
een ontmoeting met de
zangers mogelijk.
https://www.tourismecarcassonne.fr/agenda
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Woensdag 19 juni, wandeling an het Lac Jouarres,
picknick aan het meer!

Het aantrekkelijke van meren is dat je er bijna altijd
leuk omheen kunt wandelen. Een beetje wandelaar
zal het hier meteen mee eens zijn. De charme is dat
waterpartijen en oevers meestal leiden tot intensieve,
rijke vegetatie en plantengroei. De westkant van het
Lac is een fraai voorbeeld. De route gaat hier over
verduiveld sfeervolle paadjes langs hoog
opgeschoten riet, her en der verrassend veel strakke
olijfgaarden. Verder langs het jaagpad van Canal du
Midi, al die gekapte platanen zijn al lang geen
nieuws meer. Wél ontdekten we in april dat deze
metamorfose het kanaal én de omgeving hier een
nieuwe sterke uitstraling geeft, waarin de plantengroei minstens zo divers lijkt. Op de terugweg
drentelen we langs de gezellige kade van Homps,
door de velden terug naar onze picknickplek.
Afstand: 7,7 km; duur: 2u20; vlakke wandeling.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. In juni kan het
warm zijn dus neem water en zonbescherming mee.

Vertrek: 10h00 de grote parkeerplaats aan het Lac
Jouarres. Het Lac ligt dichtbij Homps, de
parkeerplaats ligt aan de noordkant, boven het Canal
du Midi. De koffie staat klaar om 9h45 op de parkeerplaats.
Picknick:
Wij zorgen dat het wijntje, de glazen en de knabbeltjes klaarstaan. Verder neemt ieder z’n eigen lunchpakket mee dat kan worden achtergelaten in de auto.
Neem een opklapbare stoel etc. mee.
Aanmelden deelname : graag uiterlijk 15 juni
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

Vrijwilligers gezocht voor
ondersteuning van de website FANF
De FANF zoekt vrijwilligers, die
•
de redactie van de website helpen ondersteunen in het informatief
en levendig houden van de site,
•
ervaring met WordPress hebben,
•
een goed idee hebben wat interessant is voor onze doelgroepen,
•
goed kunnen schrijven voor het web, over een vlotte pen beschikken,
•
een goede Nederlandse en Franse taalbeheersing hebben.
Graag contact opnemen met Anje Post
Redactie Fanf website
fanf.website@yahoo.com
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
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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,
de Caux , Pézenas . (www.roquelune.com)

Vernissage en expositie beeldhouwwerken
van Maria Voets
Zaterdag 6 juli a.s. om 16.00 uur
We mogen het inmiddels een traditie noemen, de jaarlijkse ééndaagse expositie van nieuwe kunstwerken
van beeldhouwster Maria Voets, waarnaar een groeiend aantal fans met verlangen naar uitkijken.
De feestelijke vernissage met muzikale omlijsting in haar woonhuis/atelier vindt plaats op zaterdag 6 juli
vanaf 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Het adres is 3 Rue des Puits, Roquecourbe-Minervois. email; beeldhouwen12@gmail.com
Googlemap

Nederlandse borrel in Montpellier,
woensdag 5 juni, om 20.00 uur

De komende borrel staat gepland op woensdag 8 mei. Ruurd en Mieke hopen
veel mensen te ontmoeten 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/
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Naar Albi op vrijdag 7 juni
De Cultuurclub op bezoek bij Alberto Giacometti
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 Zuid-Frankrijk is
vermaard om zijn kathedraal SaintCécile 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, tere
beeldhouwwerken vormen silhouetten
van mannen en vrouwen die onbeweeglijk of in beweging zijn vastgelegd. Ze zijn deel geworden van onze
collectieve verbeeldingswereld. De
tentoonstelling 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
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.

grotendeels zoals het vanaf de 15e
eeuw was. Diverse mooie fresco’s en
het indrukwekkende orgel laten een
onuitwisbare indruk achter.
Programma
10.00 uur Aankomst en koffie in de
jardins du Palais de la
Berbie bij het museum
10.30 uur Bezoek aan de expositie
van Giacometti in het
museum Toulouse Lautrec
(er is tijd om de vaste
collectie van Henri Toulouse Lautrec te bekijken).
12.30 uur Lunch in Brasserie du
Vigan
Het is een chronologische en
14.30 uur Wandeling door het oude
thematische route, die Giacometti’s
stadscentrum en bezoek
verschillende periodes van creativiteit
aan de kathedraal van Albi
doorkruist. Door het gelijktijdig tonen
(facultatief)
van de beeldhouwwerken met de
vooraf 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 nodigen u
met deze expositie uit om een duik te
nemen in het werk van één van de
belangrijkste kunstenaars uit de
Reizen met co-voiturage
20e eeuw.
We ondernemen de reis naar Albi zoNa afloop van het museumbezoek
veel mogelijk met co-voiturage. Afstaat een lunch en een rondleiding
door de stad Albi op het programma hankelijk van de aanmeldingen wordt
gekeken wie met wie kan meerijden.
met een bezoek aan de immense kaParkeerterreinen in de buurt van de
thedraal Saint-Cécile. Het is de
kathedraal Sainte Cécile staan duidegrootste bakstenen kerk ter wereld,
lijk aangegeven.
waaraan men in de 13e eeuw is begonnen te bouwen. Als reactie op de Musée Toulouse Lautrec, Palais de la
juist uit het gebied verdreven Katha- Berbie, Place Sainte-Cécile
ren werd het een imposant bouwwerk, Googlemap
bedoeld om de macht van de kerk te http://musee-toulouse-lautrec.com/fr
tonen. Van buiten mag de kerk er dan
Opgeven kan door een mailtje te
wat kil uitzien, van binnen is hij rijk
sturen naar: Coby Daverveld
gedecoreerd, helemaal bedekt met
(cobydaverveld@nvlr.eu ) of naar
schilderwerk. Doordat de kerk ten
tijde van de Revolutie gespaard werd Ann Israel (annisrael@nvlr.eu)
De kosten voor museumbezoek en
van grote plunderingen en
lunch bedragen € 30,= p.p.
vernielingen, is het interieur nog
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Van 22 juni tot en met 23 september 2019

Een meesterlijke expositie in Fanjeaux (Aude)

Op vrijdag 6 september wordt er een speciale rondleiding gegeven voor de Kunst- en
Cultuurclub van de NVLR
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
Meer dan twintig jaar geleden
verhuisden Antoon Pit en Wouter
van Veen, twee Nederlandse
kunstliefhebbers, naar Fanjeaux.
Er zijn talrijke historische steden
in de Aude en er zijn veel hoog
gelegen plaatsen, maar Fanjeaux,
dat aan beide criteria voldoet, is
uniek! Want daar organiseren deze
twee Nederlanders elk jaar een
tentoonstelling van hoogstaande
hedendaagse kunst. In het hart van
het middeleeuwse dorp, tussen de
kerk en de markthal, staat een
karaktervolle residentie: Maison
Gramont. Vele ramen in de gevel
uit de 18e en 19e eeuw verlichten
de zalen met in gips gemodelleerde plafonds en imposante
marmeren schouwen. Het oudste
gedeelte kijkt uit op de kerk en
een overdekte passage uit het
einde van de 15e eeuw.
De bomentuin is omheind met een
stenen muur. De plaatselijke
vereniging "Kunst en Cultuur"
restaureert jaar na jaar een nieuwe
zaal en dankzij deze vrijwilligers
wordt deze historische plek met
behulp van prachtige kunstwerken
weer tot leven gewekt. De locatie
is groot genoeg om jaarlijks zo’n
honderdvijftig kunstwerken van

een dertigtal Europese kunstenaars De tentoonstelling is verspreid
te tonen.
over drie verdiepingen; na het
bezoek is er wellicht nog even tijd
Antoon Pit is de artistiek leider
voor een muntthee in de schaduw
van de tentoonstelling. Hij bezit
van de lindebomen en de oeroude
het uitzonderlijke talent om elk
jaar weer topkunst aan te trekken. Sophora japonica, ook wel
honingboom of pagodeboom
Vooraanstaande Nederlandse keramisten vertrouwen hem graag hun genoemd.
Internationale Expo Moderne
delicate en kostbare stukken
porselein, chamotteklei in figura- Kunst in Fanjeaux
Van 22 juni tot 23 september,
tieve en abstracte vormen toe.
Veel van de vertoonde beeldhouw- dagelijks van 15.00-18.00 uur.
Een expositie met werken van een
werken in de tentoonstelling van
dit jaar bevatten vreemde beesten, groep internationale kunstenaars
(o.a. Frankrijk, Nederland, Engedieren die menselijke gebaren
land, Portugal, Duitsland, België)
nabootsen, zoals Jean de La
in Maison Gramont in Fanjeaux.
Fontaine ons in zijn fabels heeft
Elke kunstenaar exposeert in een
nagelaten, die in klei zijn
gemodelleerd en in brons gegoten. afzonderlijke ruimte. In totaal
bijna 150 werken van
En ook tekeningen en gravures,
hoogwaardige kwaliteit:
vaak op een humoristische toon,
schilderijen, beeldhouwwerken,
tonen de vele facetten van de
mens. De beeldende kunst wordt keramiek, grafiek, multimedia.
breed uitgemeten, in technieken
Toegang gratis, geopend van
variërend van olieverf, acryl,
15.00 - 18.30 uur
gouache tot collage. Er zijn
Maison Gramont, Place des
portretten in verrassende vormen, Halles, 11270 Fanjeaux
serieus of licht, en schilderijen met http://www.fanjeaux.info/
eigentijdse thema’s die bijtend en GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/
soms wreed zijn, en landschappen
PAGE_Accueil.awp
of abstracties die ons naar dromerige werelden leiden.
https://www.google.nl/maps/place/
Maison+Gramont/
@43.1870772,2.0325887,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x12ae4dcdac35eecf:0x560470
b05473de3f!8m2!3d43.1870772!
4d2.0347774?hl=nl

