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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda
Woensdag 10 julj, 14/8 en 11/9
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 2).
Donderdag 18 juli
Montady, 10.00 uur
Pétanque (zie pagina 3).
Vrijdag 2 augustus
La Livinière, 16.00 uur
Zomerfeest (zie pagina 2).
Vrijdag 6 september
Fanjeaux, Kunst en Cultuurclub
(zie pagina 8)
Woensdag 18 september
Caux, 10.00 uur
Cabriorit (zie pagina 5).
Vrijdag 20 september
Montolieu, 12,00 uur
Boeken– en CD lunch (zie pagina 4).
Lees ook

-

-

Internetbulletin van de Nederlandse Vereniging
Languedoc-Roussillon

-

Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon
Dutch association Languedoc-Roussillon

-

-

-

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

-

Woensdag 25 september
Wandeling , nadere info volgt.

Tips van onze leden
Zaterdag 6 juli
Roquecourbe, 16.00 uur
Vernissage Maria Voets (zie pagina 6).
Zondag 7 juli
Cailhau, 17.00 uur Barbecue,
Les Troubadours (zie pagina 3).
Zondagen 7en 21 juli en de zondagen
4 en 18 augustus
Kunstenaarsroute ‘Maillol à voir et à
boire’ in Perpignan (zie pagina 7).

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

NieuwsNed correctie (zie huidige pagina)
Aude Aux Art, Montolieu (zie huidige pagina)
Concert Eglise in Fos (zie pagina 3)
Festival Lac de Salagou (zie pagina 4)
Oproep woordenboeken voor gevangenis (zie pagina 4)
DigiD krijgt SMS-functie (zie pagina 5)
Zomerstop Nieuwsbrief (zie pagina 6)
Van het Bestuur (zie pagina 6)
Reste à Zéro (100 % vergoeding) (zie pagina 7)

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.

Het 99ste NieuwsNed is uit.
Jammer van die kapitale fout op de voorpagina.
Was het u opgevallen? Nee? Ons ook niet!!!
Pak een pen en maak van de acht een negen zodat
er 2019 staat. Sorry voor deze onzorgvuldigheid.
De redactie.
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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 10 juli, 14 augustus en 11 september 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://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. https://www.google.com/maps/
NVLR-lid Eef Lentjes is lid van een Britse
toneelvereniging, Les Troubadours Britanniques.
Al jaren speelt hij een hoofdrol in pantomimespelen,
grappige stukjes met weinig tekst, maar in een leuke
enscenering.
Dit jaar wordt door hen op zondag 7 juli een barbecue
georganiseerd bij Le Corry in Caihau. U bent welkom
vanaf 17.00 .
U kunt zich aanmelden bij gillehughes@aol.com of
telefonisch op nummer 0468-742923.
https://www.google.com/

Zie website: https://lestroubadoursbrit.wixsite.com/lesite

Recital
Vrijdag 26 juli om 18.00 uur
Op vrijdag 26 juli om 18 uur speelt de Nederlandse
luitist en gitarist " Dingeman Coumou" in Fos (34)
in de "Eglise Saint Jean" .
Zoals elk jaar geeft Dingeman een concert tijdens de
zomermaanden in onze regio. Voor degenen die hem
nog nooit gehoord hebben is het echt de moeite
waard. Dingeman maakt met u een muzikale reis
door de eeuwen heen. Hij begint met luitmuziek uit
de Middeleeuwen en gaat over op gitaar. Hij brengt
stukken van Bach, Poulenc en ook eigen composities
ten gehore.
Na afloop kunt u een kijkje nemen in de gerestaureerde zaal in het kasteel waar een expositie is van
2 schilders uit het dorp en kunt u genieten van een
aperitief.
https://www.google.fr/maps/place/
Eglise+De+St+Jean+De+Fos/
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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.
Ook deze keer hopen wij op mooi weer zodat wij
na een uurtje snuffelen in de boeken, een gezellige
BBQ in de prachtige tuin van het Manufacture
Royal van 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 ligt aan de rand van het
pittoreske en levendige boekendorp Montolieu.
In het monumentale pand zijn de meeste originele
elementen bewaard gebleven.

Festival Lac du Salagou

Dit jaar bestaat het Lac du Salagou (vlakbij Clermont l’Hérault) 50 jaar.
In dit kader vindt van 1 tot 4 augustus het festival:
“Le Salagou en Chanson” plaats in het openluchttheater van Liausson.

Inlichtingen en kaartverkoop
op: www.lesalagouenchanson.net

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.

Wie kan mij helpen.?
Wie heeft er eventueel woordenboeken
beschikbaar die ik mee kan nemen naar de
gevangenis om de communicatie met de
gedetineerden en het personeel daar te
kunnen bevorderen?
Welkom zijn:
Engels/ Frans
Frans/ Engels
Nederlands/ Frans
Frans/ Nederlands
Hartelijk dank!
Nanneke
marra.nan@gmail.com

NVLR NieuwsBrief Nr. 6, juni/juli 2019, pagina 5/8

Belangrijk ……… DigiD krijgt sms-functie
Beschik je over een DigiD?
Dan is het handig om te weten dat
de nederlandse overheid de DigiD
veiliger wil maken door er een
verplichte sms-functie aan te
koppelen. Alle overheidsinstellingen zullen naar verwachting al
dit jaar met deze nieuwe DigiD
gaan werken. Iedereen die er
gebruik van maakt, moet daarom
een nieuwe DigiD aanvragen.
Voor mensen die in Nederland
wonen, kan dat op de website
www.digid.nl. Ze krijgen dan na
drie dagen een brief thuisgestuurd
met een activeringscode, waarmee
ze online de DigiD kunnen
activeren. In de toekomst ontvang
je dan wanneer je ergens inlogt
met je DigiD, eerst per sms een
code, die je moet invoeren. Nadat
de nieuwe DigiD met sms-functie
verplicht is geworden, kun je bij
geen enkele overheidsinstelling
meer met de oude DigiD
inloggen.
Woon je buiten Nederland? De
procedure voor het aanvragen van
de nieuwe DigiD met sms-code
geldt helaas alleen voor inwoners
van Nederland. Naar Nederlanders
in het buitenland worden uit
veiligheidsoverwegingen geen
activeringscodes verzonden. De
buitenlandse Nederlanders moeten
de code ophalen aan een DigiDbalie in Nederland (in enkele gemeentehuizen aan de Belgische en
Duitse grens of op Schiphol) of bij
de ambassade van hun land (als
die een DigiD-balie heeft). Het is
aan te bevelen om tevoren
telefonisch een afspraak te maken.
Maar... voor in het buitenland
wonende Nederlanders die AOW
ontvangen of die een brief van de
SVB hebben gekregen dat ze
binnenkort AOW-gerechtigd
worden, én die een BSN
(burgerservicenummer)
bezitten, bestaat daarnaast de
mogelijkheid om de nieuwe
DigiD en de activeringscode
online aan te vragen via de SVBwebsite:

https://www.svb.nl/int/nl/aow/
direct_regelen/dni/
De gehele procedure verloopt
vervolgens online! Op aanvragen
via de SVB worden namelijk wél
activeringscodes naar buitenlandse
adressen verstuurd, omdat de
adressen van AOW-ers door de
SVB zijn gecontroleerd. Klik op
bovengenoemde pagina eerst op
de link Uw DigiD aanvragen
(onder de toelichting). Op de
volgende pagina worden BSN en
andere persoonlijke gegevens
gevraagd en de rest wijst zich
vanzelf.
Na het versturen van de aanvraag
krijg je na ongeveer een week een
brief met "Vertrouwelijk" op de
envelop, waarin de activeringscode plus een handleiding.
Binnen een maand moet je de
DigiD activeren, anders moet je
de aanvraag opnieuw doen. De
handleiding ziet er ingewikkelder
uit dan zij is. Wel je mobieltje bij
de hand houden, want alvorens de
activeringscode op de DigiDwebsite in te voeren, krijg je een
sms-code toegestuurd, die eerst
moet worden ingevuld. Pas
daarna kun je de activeringscode
invoeren. Vervolgens versturen en
meteen daarna ontvang je een
email dat je DigiD is geactiveerd.

Mensen die geen mobieltje
bezitten, kunnen ervoor kiezen om
via de vaste telefoon gesproken
codes toegestuurd te krijgen.
Nog niet-gepensioneerde
Nederlanders in Frankrijk moeten
helaas naar Nederland of naar de
ambassade in Parijs om
(gewapend met hun paspoort met
BSN) hun activeringscode op te
halen.
Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken is bezig een online 24/7
Loket Buitenland in te richten ten
behoeve van informatie en dienstverlening aan Nederlanders in het
buitenland. Op 12 juni a.s. vindt
bij dit ministerie een bijeenkomst
plaats met als titel “Klankbordrol
Loket Buitenland”.
De VBNGB is voor deze bijeenkomst uitgenodigd en zal met een
bestuurslid (Roy Meijnderts) en
de adviseur (Jan de Voogd)
deelnemen. Ongetwijfeld zullen
deze vertegenwoordigers van de
VBNGB dit nieuwe probleem
voor Nederlanders in het buitenland aan de orde stellen.
Bron: VBNGB (Vereniging
Belangenbehartiging Nederlandse
Gepensioneerden in het Buitenland
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ZOMERSTOP NIEUWSBRIEF
De eerstvolgende Nieuwsbrief zal eind augustus 2019 verschijnen.
De redactie wenst u samen met uw bezoekende familieleden en
vrienden een zonnige en plezierige zomer en hoopt dat u uw
bijdragen en tips voor het nieuwe seizoen weer tijdig zult opsturen.
Activiteitencommissie

Van het Bestuur

Verslag ALV is per email verstuurd en daarom niet vermeld in NieuwsNed van juni 2019
Niets ontvangen in de mail, check uw SPAM
Er zijn problemen met mail verkeer van nvlr.eu. Momenteel wordt uitgezocht hoe dit probleem kan
worden opgelost.

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

Adres Googlemap
https://www.google.nl/maps/place/3+Rue+des+Puits,+11700+Roquecourbe-Minervois/
@43.219263,2.6470313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b1cdd782efbabd:0xcd15dc7e9a2996ba!

Kunstenaarsroute ‘Maillol à voir et à boire’

In Perpignan : Europese stad van de Wijn 2019
NVLR NieuwsBrief
6, juni/juli
7/8 4 en 18 augustus om 10.30 uur
DeNr.
Zondagen
7en 212019,
juli enpagina
de zondagen

Alles in bochten, rondingen en mediterraan; het werk van de beeldhouwer Maillol past perfect bij de smaken van de
Roussillon, waaraan de kunstenaar zo gehecht was.
Doe mee met deze begeleide wandeling door de werken van Maillol, zowel in het museum als in het hart van de stad,
afgewisseld met proeverijen van Roussillonwijnen die geselecteerd zijn op basis van hun link met het leven van
Maillol en zijn gebeeldhouwde werken.
In gezelschap van een gids en met de bekwame medewerking van een wijnprofessional worden het beeld en de wijnen van de Roussillon bewonderd en geproefd onder dezelfde naam:
Maillol.... Een begeleide wandeling met een proefpauze in de plaatsen waar de werken van
de beeldhouwer worden tentoongesteld. In samenwerking met het Hyacinthe Rigaud Art Museum en de Rodin-Maillol zomertentoonstelling, face to face.
Duur ongeveer 2 uur. Reservering aanbevolen, beperkt aantal plaatsen. Prijs: 15,00 €.
Vertrek- en kaartverkoop: H. Rigaud Museum in Perpginan, 21 Rue Mailly. Googlemap
https://www.musee-rigaud.fr/fr/actualites/une/itinerances-dartiste-maillol-voir-et-boire

Reste à zéro (100% vergoeding) voor brillen, hoortoestellen en tandprotheses
door Theodora Besse geplaatst op 15 Juni 2019 om 11.30 bron www.Nederlanders.fr.

Dit artikel is een update van het artikel "Geen dove, blinde en tandeloze Fransen in 2021?"
Volledige vergoeding voor bepaalde brillen,
tandprothesen en hoortoestellen wordt gefaseerd van
kracht. In een op 12 januari van kracht geworden decreet
(in het kader van de wet op de financiering van de sociale
zekerheid voor 2019) werd de lijst met welke tandprothesen, brillen en hoortoestellen voor 100% vergoeding in
aanmerking komen plus het tijdschema van invoering
bekendgemaakt.
Doel van de hervorming is te voorkomen dat
patiënten om financiële redenen van een
tandprothese, een hoortoestel of een bril afzien.
Het aantal mensen dat dat doet is vrij groot.
Iedereen kent wel een "sans-dents". Slechtzienden en
slechthorenden zijn moeilijker te herkennen, maar het
aantal mensen dat om financiële redenen afziet van een
bril en vooral van een hoortoestel is vrij groot.
Wie heeft recht op 100% vergoeding van
bepaalde tandprotheses, brillen of
hoortoestellen?
Iedereen die zowel basisverzekerd is als een
mutuelle (complémentaire) heeft. Voor dit plan zijn door
de regering namelijk bepaalde afspraken
gemaakt met de mutuelles: de regering neemt
driekwart van de kosten op zich en de mutuelles
een kwart. Daartegenover hebben de mutuelles
toegezegd dat ze om die reden niet de premies
zullen verhogen. Mensen zonder mutuelle (veel
oudere Fransen met een zeer laag pensioen en
werklozen) kunnen profiteren van een speciale
aanbieding met een maximumtarief, waarvan een deel
door de basisverzekering wordt vergoed.
De patiënt blijft vrij om het hoortoestel, de prothese of de
bril te kiezen die hij wenst. Er wordt een
offerte gedaan met diverse opties, waarvan één 100%
wordt vergoed (voor patiënten met een
mutuelle). Wanneer je een duurdere optie kiest,
moet je bijbetalen.
Voor gebitsprotheses en brillen zal de volledige
vergoeding per 1 januari 2020 ingaan, voor
hoor-toestellen per 1 januari 2021. Overigens
gelden binnenkort al maximumprijzen voor
sommige van deze artikelen.
Wat betreft gebitsprotheses geldt per 1 april 2019 een

maximumprijs voor bepaalde vastgestelde
gebitten en kronen. Met ingang van 2020 moet de offerte
van de tandarts mede een optie aanbieden met 100% vergoeding (basisverzekering plus
mutuelle). Deze optie garandeert protheses met
keramisch-metalen kronen voor alle zichtbare tanden
en kiezen, omdat deze ook qua uiterlijk een functie hebben. Voor niet-zichtbare tanden en kiezen mogen goedkopere materialen worden aangeboden.
Met ingang van 2020 moeten opticiens in hun devis ook
een optie bieden van een bril die 100% wordt vergoed,
mede afhankelijk van de voorgeschreven correctie. Er
zullen 17 modellen voor volwassenen en 10 voor kinderen beschikbaar zijn in verschillende kleuren. De glazen moeten anti-reflecterend,
gehard en dun zijn. Wanneer je een duurder montuur
kiest, krijg je van de mutuelle maximaal € 100
vergoed, tenzij je een polis hebt die een hogere
vergoeding biedt.
De volledige toepassing van de 100% vergoeding
van hoortoestellen vindt pas in 2021 plaats. In dat jaar
zullen audiologen in hun devis een optie moeten opnemen die 100% wordt vergoed door de basisverzekering
plus mutuelle. Maar al in 2019 geldt een optie die 100%
wordt vergoed met een maximumprijs van € 1300. Dit
maximum wordt € 1100 in 2020 en € 950 in 2021. Daaronder vallen de
klassieke modellen (20-45% van het beschikbare assortiment). Je kunt ook een duur toestel
aanschaffen met veel regelmogelijkheden, maar de maximale prijs waarvoor een vergoeding van
basisverzekering plus mutuelle geldt is € 1700 per toestel. Alles boven die prijs betaal je dus volledig zelf. Eens
in de vier jaar heb je recht op een nieuw hoortoestel.
De artikelen die voor 100% vergoeding in aanmerking
komen zijn van goede kwaliteit, al behoren ze niet tot de
topklasse. De prijs van een hoortoestel bijvoorbeeld kan
momenteel oplopen tot zo'n
€ 2200. In 2021 zal de 100% vergoeding gelden voor modellen tot € 1300.
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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 te
tonen.
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
en kostbare stukken porselein,
chamotteklei in figuratieve en
abstracte vormen toe.
Veel van de vertoonde beeldhouwwerken in de tentoonstelling van dit
jaar bevatten vreemde beesten, dieren
die menselijke gebaren nabootsen,
zoals Jean de La Fontaine ons in zijn
fabels heeft nagelaten, die in klei zijn
gemodelleerd en in brons gegoten. En
ook tekeningen en gravures, vaak op
een humoristische toon, tonen de vele
facetten van de mens. De beeldende

kunst wordt breed uitgemeten, in
technieken variërend van olieverf,
acryl, gouache tot collage. Er zijn
portretten in verrassende vormen,
serieus of licht, en schilderijen met
eigentijdse thema’s die bijtend en
soms wreed zijn, en landschappen of

abstracties die ons naar dromerige
werelden leiden.
De tentoonstelling is verspreid over
drie verdiepingen; na het bezoek is er
wellicht nog even tijd voor een muntthee in de schaduw van de
lindebomen en de oeroude Sophora
japonica, ook wel honingboom of
pagodeboom genoemd.
Internationale Expo Moderne
Kunst in Fanjeaux
Van 22 juni tot 23 september,
dagelijks van 15.00-18.00 uur.
Een expositie met werken van een
groep internationale kunstenaars (o.a.
Frankrijk, Nederland, Engeland,
Portugal, Duitsland, België) in
Maison Gramont in Fanjeaux.
Elke kunstenaar exposeert in een
afzonderlijke ruimte. In totaal bijna
150 werken van hoogwaardige
waliteit: schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, grafiek,
multimedia.
Toegang gratis, geopend van 15.00 18.30 uur
Maison Gramont, Place des Halles,
11270 Fanjeaux
http://www.fanjeaux.info/
GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/
PAGE_Accueil.awp
https://www.google.nl/maps/place/

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 vermeld
worden in de Nieuwsbrief.

Start: 11 Route de Fontes 34720 Caux.
https://maps.google.com/maps
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com, tel. 04 67 90 87 91

