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NieuwsBrief

Agenda

Activiteiten-

Vrijdag 6 september
Fanjeaux, 10.30 uur
Kunst en Cultuurclub (zie pagina 3)

commissie

Woensdag 11 september + 9 oktober
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 4).

Internetbulletin van de Nederlandse Vereniging
Languedoc-Roussillon

Woensdag 18 september
Caux, 10.00 uur
Cabriorit (zie pagina 6).
Vrijdag 20 september
Montolieu, 12,00 uur
Boeken– en CD lunch (zie pagina 6).
Woensdag 25 september
Polycarpe, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 5)
Zondag 29 september
Gardie, 14.30 uur
Festival “Een lach en een traan’
(zie pagina 4).
Woensdag 16 oktober
La Livinière, 10.00 uur
Pétanque (zie pagina 5).

Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon
Dutch association Languedoc-Roussillon

Lees ook

NieuwsNed
Het volgende nummer van NieuwsNed
nr. 100 verschijnt in september.

Tips van onze leden
Woensdag 4 september
Montpellier, 20.00 uur
Nederlandse Borrel (zie pagina 4)
Zaterdag/zondag 7 en 8 september
Villegly, Le Festival des Tastes
en Minervois (zie pagina 2).
Zaterdag/zondag 21 en 22 september
Journées Européennes du Patrimoine
(zie huidige pagina 2).
Zondag 13 oktober
Saint Jean de Fos
Festibol (zie pagina 7).
14 tot/met 18 oktober
Montpellier (zie pagina 7).
Maison de L’Europe Art

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

- Onbekend Aude, door Ankie Nolen (zie pagina 2).

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 NAWgegevens, emailadres en tel.nr.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
De Europese erfgoeddagen werden in 1984 gecreëerd en worden ieder jaar
tijdens het derde weekend van september gehouden.
In de departementen wordt een groot aantal (voor het merendeel gratis)
activiteiten georganiseerd in de musea, de tuinen, de openbare of particuliere
monumenten en op een groot aantal plaatsen die gewoonlijk niet voor het
grote publiek toegankelijk zijn.
Architecturaal, ruraal, industrieel, archeologisch, natuurlijk... het is een
gevarieerd en soms miskend erfgoed dat open wordt gesteld voor de
nieuwsgierige bezoekers, dankzij rondleidingen met een gids of
demonstraties, bezichtigingen, lezingen, tentoonstellingen of workshops
Voor meer informatie klik op de links; journée patrimoine in de Aude, Hérault, Lozère en Pyrnées-Oriental
http://www.journees-du-patrimoine.com
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-48-lozere.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-11-aude.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-34-herault.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-66-pyrenees-orientales.htm
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Le Festival des Tastes en Minervois in Villegly
Zaterdag 7 en zondag 8 september
Het Smaakfestival in de Minervois is de grootste jaarlijkse bijeenkomst voor levensgenieters van wijn en
hedendaagse gastronomie. Het festival wordt gehouden op zaterdag 7 september van 17 tot 24 uur en
zondag 8 september van 11 tot 16 uur.
Het feest zal dit jaar plaatsvinden in het tuinen van het
Chateaux van Villegly.
In dit eerste weekend van september viert men ook het
begin van de wijnoogst.
Een viertal topkoks met ieder hun eigen specialiteit
zijn dan actief rond een centraal thema.
Dit culinair feest wordt begeleid door zo’n 80
wijnboeren van de Minervois.
Voor meer informatie: Ernst van Hoorn, email
evanhoorn@orange.fr, tel. 04 68 91 56 99 of ga naar
website: http://www.leminervois.com/destination-minervois/
festival-tastes-minervois-2019/

Onbekend Aude, een ode aan een veelzijdig departement!
Na ‘Het land der Katharen’, een
historische reisgids en
‘Kruistochten tegen de Katharen’, boeken die getuigden van
haar passie voor de indrukwekkende geschiedenis van het
Pays Cathare, heeft Ankie Nolen
het boek Onbekend Aude vooral
geschreven voor de oprecht geïnteresseerde toerist en diegenen
die, net als zij, hun hart hebben
verpand aan dit prachtige stuk
Frankrijk.
Het is haar persoonlijke verhaal
over het dagelijks leven dat zich
hier afspeelt zonder telefoon in
de hand, maar met tijd voor een
praatje als je elkaar op straat
tegenkomt.
Het departement Aude is vooral
bekend van de katharenkastelen
en Carcassonne, maar er is zoveel
meer dan dat.
Als Onbekend Aude de liefde op u
weet over te brengen, is Ankie in
haar opzet geslaagd!
Omschrijving
Het departement Aude is bekend
van de katharenkastelen en
Carcassonne, de grootste middel

Daar worden in ieder restaurant
dagverse vis en schaaldieren
geserveerd met de heerlijk frisse
Picpoul, een lokale witte wijn.
Ankie Nolen woont al sinds 2007
in de Franse Pyreneeën. Ze heeft
niet alleen in Nederland, maar ook
in België en Frankrijk naam
gemaakt als schrijfster. Met name
als auteur van ‘Het land der
Katharen’ en ‘Kruistochten tegen
de Katharen’.
Ankie beschrijft haar ervaringen in
artikelen voor tijdschriften als
eeuwse vesting van Europa.
Maison en France, bladen van NL
Maar auteur Ankie Nolen laat zien verenigingen in Frankrijk en
dat Aude nog veel meer te bieden websites.
heeft. De natuur is overweldigend
Onbekend Aude door Ankie Nolen
en de geschiedenis gaat terug tot
de prehistorie: bezoek de oudste
ISBN: 9789492920263
mens van Europa in Tautavel en
Omvang: 160 pag., Paperback,
dinosauriërs in Espéraza. Ook op Prijs: €22.50
sportief gebied is er veel te
Onbekend Aude is een publicatie
beleven: van wandelen, fietsen,
van Edicola. https://edicola.nl/
skiën en speleologie tot raften,
product/onbekend-aude/
kitesurfen en paragliden. Voor wie
wil genieten van zon en zee zijn er
de brede zandstranden van de
Middellandse Zee, onderbroken
door pittoreske vissershaventjes
als Leucate en Saint-Cyprien.
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De Cultuurclub bezoekt een meesterlijke expositie in historisch Fanjeaux
Vrijdag 6 september, 10.30 uur onder leiding van Wouter van Veen

Na de zomer pakt de Cultuurclub
de draad weer op met interessante
excursies aan historische en
artistieke juweeltjes in onze rijke
streek Occitanië. Op 6 september
zijn we te gast in Fanjeaux voor
een bezoek aan een internationale
kunstexpositie en het historische
plaatsje zelf. De Aude is rijk aan
historisch interessante stadjes.
Fanjeaux neemt hier een unieke
plaats in, want daar organiseren
twee Nederlandse expats, Antoon
Pit en Wouter van Veen,
elk jaar een tentoonstelling van
hoogstaande hedendaagse kunst.
In het hart van het middeleeuwse
dorp, tussen de kerk en de markthal, staat het Maison Gramont.
De vele gevelramen verlichten de
zalen met in gips gemodelleerde
plafonds en imposante marmeren
schouwen.
De plaatselijke vereniging “Kunst
en Cultuur” restaureert jaar na jaar
een nieuwe zaal van dit Maison en
hierdoor wordt deze historische
plek met behulp van de jaarlijkse
expositie weer tot leven gewekt.
De locatie heeft inmiddels
museale proporties en kan dit jaar
zo’n honderdvijftig kunstwerken
van een dertigtal Europese
kunstenaars tonen. (Frankrijk,
Nederland, Engeland, Duitsland,
België en Portugal).
De expositie
Antoon Pit is de artistiek leider
van de tentoonstelling. Hij bezit
het uitzonderlijke talent om elk
jaar weer topkunst aan te trekken.
Vooraanstaande Nederlandse
keramisten vertrouwen hem graag
hun delicate stukken van porselein
of chamotteklei in figuratieve en
abstracte vormen toe. Veel van de
beeldhouwwerken bevatten dit
jaar vreemde beesten, die de
menselijke gebaren nabootsen,
zoals uit de fabels van Jean de La
Fontaine. En ook de tekeningen en
gravures, vaak humoristisch, tonen

de vele facetten van de mens.
De overige beeldende kunst wordt
breed uitgemeten, in technieken
variërend van olieverf, acryl,
gouache tot collage. De tentoonstelling is verspreid over drie

zich in de lente van 1207 in
Fanjeaux vestigde om er te
prediken tegen de ketterij. Hij zou
er later ook een gemeenschap voor
bekeerde kathaarse vrouwen
stichten, het was de aanzet voor
het klooster van Prouille dat nog
altijd bestaat.
Twee rondleidingen voor de
Cultuurclub op vrijdag 6 september
’s Morgens zijn we te gast bij
Wouter van Veen voor een rondleiding langs de geëxposeerde
kunstwerken in Maison Gramont.
Na de lunch in het gezellige
restaurant van Fanjeaux, bezoeken
we de historische plaatsen van het
verdiepingen.
Katharenplaatsje. Hieronder ook
Het stadje
het voormalige woonhuis van de
In de 2de eeuw van onze jaartelHeilige Dominicus, alwaar een
ling kende men al het Romeins
leken Dominicanesser zuster,
oppidum Fanum Jovis, wat
Nathalie Baudin, ons uit de
‘tempel van Jupiter’ betekent. De doeken doet hoe Saint Dominique
Latijnse naam werd later verfranst de katharen probeerde te bekeren.
naar ‘Fanjeaux’.
Ook bezoeken we de kloosterkerk
Het was gedurende de hele 12de
van de Dominicanessen en de
eeuw een belangrijk kathaars
Notre-Dame de l’Assomption, de
centrum. Op acht kilometer
rijk gedecoreerde parochiekerk.
afstand lag het castrum Laurac-leProgramma
Grand, waar Aymeric de Laurac
10.30 uur Ontvangst met koffie in
resideerde. Volgens kroniekMaison Gramont, Place des Halschrijver Pierre des Vaux-deles, Fanjeaux
Cernay was hij de belangrijkste
beschermheer van het katharisme 12.30 uur Lunch in restaurant
La table Cathare
in de regio.
14.30 uur Korte wandeling door
Zijn echtgenote Blanca bekeerde Fanjeaux met o.a. een bezoek aan
zich tot het katharisme en leidde in het huis van Dominicus.
Laurac openlijk een invloedrijke
kathaarse vrouwengemeenschap. U kunt zich vanaf nu opgeven
voor deelname bij Coby DaverDochter Guiralda huwde met de
veld cobydaverveld@nvlr.eu of
heer van Lavaur en zou in die
plaats tevergeefs stand proberen te Ann Israel annisrael@nvlr.eu.
De kosten bedragen € 28,=.
houden tegen de troepen van
Simon de Montfort.
Maison Gramont
Vele kathaarse vrouwen uit de ge- Place des Halles, Fanjeaux
meenschap van Laurac vestigden
http://www.fanjeaux.info/
zich in Fanjeaux en zetten de
Accueil.awp
traditie van de kathaarse vrouwengemeenschappen voort.
https://www.google.nl/maps/place/
De expansie van het katharisme
was dermate groot dat Dominicus
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Festival “Een lach en een traan”

Meezingen met Nederlandse liedjes
Zondag 29 september om 14.30 uur in Gardie
Kom ontspannen en welgemoed,
trek gerust iets fleurigs aan,
maar vergeet toch maar niet een
zakdoek mee te nemen!
De kosten bedragen € 10,= p.p.
Inbegrepen zijn hapjes en drank. Er is plaats voor
maximaal 40 personen, dus meldt u zich tijdig aan
bij cobydaverveld@nvlr.eu.

De proef vorig seizoen om onder Nederlanders een
smartlappenfestival te organiseren bleek een schot
in de roos. Wat hebben we meegezongen met ‘Malle
Babbe’, met ‘Brandend Zand’, met ‘Ketelbinkie’ en
vele andere Nederlandse liedjes. Het succes
rechtvaardigt een reprise. Ditmaal onder de naam
‘Een lach en een traan’, want het gaat nu niet alleen
meer om smartlappen, maar om onvervalste meezingers; liedjes die ieder in het geheugen gegrift
staan. Het zangfeest heeft als thema ‘Nostalgie’ en
wordt gehouden op zondag 29 september, vanaf
14.30 uur op het domein Costebelle in Gardie.
Gastgevers zijn Hans en Jacqueline Roos.

Routebeschrijving naar Costebelle in Gardie
Vanaf Carcassonne neemt u in Saint Hilaire de
D 51 richting Saint Polycarpe/Gardie. Halverwege
vanaf Saint Hilaire richting Saint Polycarpe ziet u
aan de rechterkant van de weg het domein
Costebelle. Googlemap.
Vanaf Limoux de D 129 richting Saint Polycarpe,
In Saint Polycarpe de D 51 richting Saint Hilaire.
Halverwege vanaf Saint Polycarpe richting Saint
Hilaire ziet u aan de linkerkant van de weg het
domein Costebelle. Googlemap
U kunt altijd bellen naar 06 02 17 76 36

Nederlandse borrel in Montpellier
Elke eerste woensdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur
wordt er een borrel georganiseerd door Ruurd en Mieke voor
Nederlanders/Belgen wonend in (de omgeving van) Montpellier.
De komende borrel staat gepland op woensdag 4 september.
Zij hopen veel mensen te ontmoeten op rond 20.00 uur bij le
Montpel, 2 rue Jules Latreilhe Montpellier.
Laat even weten of je komt via borrelmpl@gmail.com.
https://www.google.nl/maps/

Bijpraatlunch in Gabian
Woensdag 11 september en 9 oktober van 11.30 - 15.00 uur
Deze maandelijkse ‘no nonsens’ bijeenkomst wordt georganiseerd door enkele NVLR-leden om 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. 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://la-tavernat.business.site/
U kunt zich opgeven via j.vanderbij@orange.fr
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Pétanque toernooi
Woensdag 16 oktober van 10.00 - 12.00 uur in La Livinière
We gaan weer pétanquen en wel op16 oktober a.s.
We spelen van 10.00 tot 12.00 uur met aansluitend een
lunch in La Livinière.
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 oktober
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.

Wandeling vanuit Saint-Polycarpe
Woensdag 25 september 10.00 uur

Afstand:
7km, duur: 2u20.
Hoogteverschil: 1.40 m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
In het begin 25 min. geleidelijk
maar intensief stijgen over een
goed begaanbaar bospad. Daarna
vlak en een lichte stijging over
gemakkelijke wegen en paden.
Open landschap.
Vertrek: 10h00 parkeerplaats
achter de Abdij van SaintPolycarpe.
Komend uit de richting van Saint
Hilaire (D51), rechtsaf het dorp
ingaan. Ga na 140m, na de Abdij
links de Rue du Vieux Puits in.
Na het bruggetje is links de
parkeerplaats.
Om 9h45 staat de koffie klaar.
De heilige Polycarpe bestaat!
Twee keer moesten we deze
wandeling vanwege regen
afblazen, maar ons geloof in het
wandelen zal overwinnen. Op
weg naar onze vertrekplaats (8km
onder St-Hilaire) is het een en al
‘bubbeltjesland’: glooiende
hellingen met strakke opvallend
goed verzorgde wijngaarden met
Mauzac-druiven.
We vertrekken achter de Abdij van
St-Polycarpe, ooit in zijn volle
glorie een halteplaats voor
pelgrims op weg naar Santiago
de Compostella, nu een

imposante klokkentoren en een
fraaie aula met een goed beeld
van vroegertijd. Dan omhoog
door een eikenbos met hier en daar
kijkgaten met leuk uitzicht op het
dal van de rivier St-Polycarpe.
Een mooie landweg leidt ons naar
Villar-Saint-Anselme (foto).
Zo’n dorp als vele: het is er doodstil, je schrikt er, mits op tijd, op
van het overdonderende geluid
van kerkklokken. Op de terugweg
wacht een mooi open landschap
met wat eikenbosjes.

Aanmelden deelname en/of
lunch :
graag uiterlijk 20 september
- 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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Lunchbijeenkomst met boeken- en CD ruil in Montolieu
De eerstvolgende boekenlunch is op vrijdag 20 september
12.00 uur start boeken- en CD-ruil
13.00 uur begint de lunch
Ook dit jaar is de voorraad boeken
dermate gegroeid dat het nodig
werd om uit de grote hoeveelheid
een keuze te maken voor het
nieuwe seizoen.
Deze grote hoeveelheid ontstaat
veelal doordat, door verhuizing of
terugkeer naar Nederland, zware
dozen met vaak sterk verouderde
boeken bij ons belanden.
Door deze schifting is het mogelijk geworden om u plus minus
150 boeken aan te bieden met de
door ons en u gewenste kwaliteit.
Natuurlijk blijven wij graag
boeken ontvangen waarvan u
denkt daar anderen gelukkig mee
te kunnen maken.

Bart en Marieke in Montolieu
kunnen organiseren.
La Manufacture Royale is een in
1739 in opdracht van koning
Lodewijk XV, gebouwde stoffenfabriek. Het imposante gebouw
Ook deze keer hopen wij op mooi ligt aan de rand van het pittoreske
en levendige dorp Montolieu.
weer zodat wij na een uurtje
In het monumentale pand zijn de
snuffelen in de boeken, een
gezellige BBQ in de prachtige tuin meeste originele elementen bewaard gebleven.
van het Manufacture Royal van

Opgave voor deelname bij
Marjan van den Akker, email
vandenakkermarjan@gmail.com.
tel. 04 68 20 23 24.
Adres La Manufacture Royale,
16, Impasse de la Manufacture,
11170 Montolieu. Website:
http://www.manufacture.nl
Zet het vast in uw agenda, na ontvangst van uw opgave ontvangt u
altijd een mailtje als antwoord.

Cabrioletrit in Caux

woensdag 18 september 10.00-17.00 uur
Wij gaan opnieuw een cabrioletrit organiseren. Na
het succes van het afgelopen jaar ligt de lat hoog om
er weer net zo’n leuke en interessante rit van te
maken. De spelregels blijven erg eenvoudig, de
enige voorwaarde is dat je de rit met een cabrio
maakt (dit is elke auto zonder vast dak).
We starten in Caux, om 10.00 uur. Na een kopje
koffie gaan we op weg en rond het middaguur gaan
we lunchen. We rijden in konvooi maar voor alle
zekerheid krijgt iedere deelnemer een routebeschrijving mee. De bedoeling van de rit is vooral
genieten van het landschap, het is dus géén rally.
Zo rond 17.00 uur zullen wij het eindpunt in Pézenas
bereiken, waar wij een afsluitend drankje nemen.

De kosten en nadere gegevens zullen later nog
bekend gemaakt worden.
Start: 11 Route de Fontes 34720 Caux.
https://maps.google.com/maps
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com,
tel. 04 67 90 87 91
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Festibol, Saint Jean de Fos
13 oktober 09.00 - 19.00
Jaarlijks wordt in Saint Jean de Fos een poterie dag
gehouden. Het plaatsje is hierom bekend.
De ervaring van enkele jaren was leuk, gezellig en
ook kwaliteitspullen.
http://www.potiersdestjeandefos.com/

Maison de l’Europe in Montpellier, 14 tot 18 oktober
Na het succes van het afgelopen jaar organiseert het Maison de l'Europe de Montpellier van 14 tot 18
oktober in Montpellier (onder voorbehoud van bevestiging) de 15e Europese Week van de Schilderkunst in
Occitanië en de daaropvolgende week in Sète. We zijn momenteel op zoek naar kunstenaars die in de regio
wonen en die willen deelnemen en hun werk willen delen met het publiek!
Als u artiesten kent die aan dit profiel beantwoorden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op 04
67 02 72 72 72 of via fbarrientos.europelr@gmail.com / europelr@europelr.eu

