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Agenda 
 
 
 

Dinsdag 8 oktober 
Bize, La Salette, 10.00 uur 
Informatiebijeenkomst 
nieuwe leden. (zie deze pagina). 
 

Woensdag  9 oktober 
Gabian, 11.30 uur 
Bijpraatlunch (zie pagina 2). 

Woensdag 16 oktober 
La Livinière, 10.00 uur  
Pétanque (zie pagina  5). 
 

Woensdag 30 oktober 
Laure Minervois, , 10 uur 
Wandeling (zie pagina 5) 

 

Vrijdag 1 november 
Bram, 10.30 uur 
Cultuurclub (zie pagina 6). 
 

Zondag 10 november 
Bram, 15.00 uur 
Lezing Rembrandt (zie pagina 6). 

 
 

Tips van onze leden 

 
 

Woensdag  2 oktober 
Montpellier, 20.00 uur 
Nederlandse Borrel (zie pagina 2) 
 
 

4 t/m 8 oktober 
Fontfroide, 10.00—18.00 uur 
Festival Orchidees (zie pagina 3) 
 

Zondag 6 oktober 
Montagne Noire 09.00-19.00 uur 
Ferme a Ferme (zie deze pagina 

 

Tot 12 oktober 
Mayronnes 
Sentier Sculpturel (zie pagina 3) 
 

Zondag 13 oktober 
Aiques-Vives (Aude) 
Appel-,rijst- en wijnbeurs  
(zie pagina 2). 
 
 

Zondag 13 oktober 
Saint Jean de Fos 
Festibol (zie pagina  3). 
 

14 tot/met 18 oktober 
Montpellier (zie pagina  3). 
Maison de L’Europe Art 

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. 
 

 

NieuwsNed 
 

Het volgende nummer van NieuwsNed 
nr. 101 verschijnt in december. 

Meer weten? Klik op onderstreepte 
tekst voor alle details of kijk op      
http://nvlr.eu 
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De ferme en ferme  
Zondag 6 oktober 

 

Boeren en wijnboeren in de Montagne Noire en      

Carbardes heten u welkom om u hun producten en 

know-how (fruit, groenten, brood, honing, vlees van 

kalfsvlees, rundvlees, varkensvlees en lamsvlees, 

vleeswaren, gevogelte, foie gras en eendenborst,    

slakken, kaas en zuivelproducten, wijnen, vruchten-

sappen, jam, ijsjes ...) te tonen. Enkele boeren geven 

tevens de gelegenheid om te lunchen. 

 Zie  website:  http://www.fermiers-audois.fr/ 

 

Informatiebijeenkomst nieuwe leden op 8 oktober 
La Salette, Bize Minervois, 10.00 uur 

 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan aan (voor 5 oktober) bij Louk Wendels.  Email: 
vice-voorzitter@nvlr.eu. Aansluitend kan er geluncht worden maar dit dient u wel vooraf aan te  
geven. 

http://huisinlanguedoc.eu/
https://nvlr.eu/activiteit/petanque-toernooi-2/
https://nvlr.eu/activiteit/bijpraatlunch/
https://nvlr.eu/activiteit/petanque-toernooi-2/
https://nvlr.eu/activiteit/wandeling-laure-minervois/
https://nvlr.eu/activiteit/reis-langs-gebrandschilderde-ramen/
https://nvlr.eu/activiteit/lezing-2019-het-jaar-van-rembrandt/
https://nvlr.eu/2019/09/13/nederlandse-borrel-in-montpellier20e-internationaal-pianofestival-2-2/
https://nvlr.eu/2019/09/13/nederlandse-borrel-in-montpellier20e-internationaal-pianofestival-2-2/
https:www.fontfroide.com/festival-des-orchidees/
http://www.fermiers-audois.fr/
http://www.sentiersculpturel.com
https://www.escapadeslr.com/agenda-foire-de-la-pomme-du-vin-et-du-riz-aigues-vives-aude-692.html
http://www.potiersdestjeandefos.com/
https://www.europelr.eu/
https://nvlr.eu/lid-worden/
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
https://nvlr.eu/activiteiten/2019-04/
http://www.fermiers-audois.fr/
mailto:vice-voorzitter@nvlr.eu
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Bijpraatlunch  in Gabian   

Woensdag 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   

U kunt uw naam ook op de mailinglist laten plaatsen.  
U wordt dan altijd op de    
hoogte gebracht. 
 

 

 

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 2 oktober.  
Zij hopen veel mensen te ontmoeten rond 
20.00 uur bij Piazza Pappa op Place de la 
Comedie,  

 

 
Laat even weten of je komt via                  
borrelmpl@gmail.com. 
 

Googlemaps 

 

De traditionele appel-, wijn- en rijstbeurs van  Aigues-Vives, Aude.  

Voor de 21e editie, nodigt de Marie van Aigues Vives u uit om de     

producten van de lokale boeren te ontdekken zoals de verschillende 

soorten appels, rijst en wijn.                      

De mogelijkheid om gepassioneerde producenten te  ontmoeten die trots 

zijn op hun hoogwaardige producten.  

Proeverijen, presentatie van de appelcultuur, rijst en wijn. 

 

Zie website: 

https://www.escapadeslr.com/agenda-foire-de-la-pomme-du-vin-et-du-

riz-aigues-vives-aude-692.html 

 

Foire de la pomme, du vin et du riz, Aigues-Vives in de Aude 

zondag 13 oktober van 09.00-18.00 uur 

https://la-tavernat.business.site/
mailto:j.vanderbij@orange.fr
https://nvlr.eu/activiteit/bijpraatlunch-2-2-2-2/
mailto:borrelmpl@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Place+de+la+Com%C3%A9die,+34000+Montpellier/@43.6084213,3.877722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6afa73c64b9ed:0xaa592f351e697ee8!8m2!3d43.6084213!4d3.8799107
https://www.escapadeslr.com/agenda-foire-de-la-pomme-du-vin-et-du-riz-aigues-vives-aude-692.html
https://www.escapadeslr.com/agenda-foire-de-la-pomme-du-vin-et-du-riz-aigues-vives-aude-692.html


NVLR NieuwsBrief Nr. 8,  september 2019,  pagina 3/6 

Het internationale orchidee-
festival in Fontfroide is door de 
jaren heen uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste  
evenementen voor alle l 
iefhebbers van deze prachtige 
bloem. Komend uit Azië, Zuid-
Amerika en heel Europa           
zullen een tiental producenten 
zeldzame, uitzonderlijke en 
verzamelbare planten onder de 
aandacht brengen van  
amateurs, verzamelaars en  
professionele experts. Het is 
een buitengewone reis in de 
fascinerende wereld van   

orchideeën. Dit jaar met het 
thema: 
"Orchideeën en water´. 
 
 
Zie website 
https:www.fontfroide.com/
festival-des-orchidees/ 
Abbaye de Fontfroide 
RD 613, 11100 Narbonne 
Googlemap 

13ème Festival International Orchidées in Fontfroide 
van 4 t/m 6 oktober van 10.00- 18.00 uur 

Sentier Sculpturel in Mayronnes  
Geopend tot 12 oktober 2019 

 
U kunt dit jaar nog tot 12 oktober, vlakbij het gehuchtje Mayronnes, genieten van het Sentier Sculpturel 
met weer bijzonder nieuwe beelden. Een wandeling langs deze bijzondere sculpturen midden in de       
prachtige natuur van de Corbières. Ongeveer om de honderd meter staat je telkens een nieuwe verrassing  
te wachten. Een prachtige vrij te bezoeken beeldenroute die 5 kilometer (twee uur en 30 minuten) lang is.  
De sculpturen zijn amusant, raadselachtig en adembenemend.  
De wandeling is zelfs prachtig zonder de beelden, vanwege de indrukwekkende natuur en fraaie uitzichten. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk voor meer details op: www.sentiersculpturel.com. 
Start van de wandeling vanaf het parkeerterrein ten noord-oost van het dorp. Googlemaps 

https://www.fontfroide.com/festival-des-orchidees/
https://www.fontfroide.com/festival-des-orchidees/
https://www.google.nl/maps/search/ABBAYE+DE+FONTFROIDE+RD+613,+11100+NARBONNE/@43.1302407,2.8956684,17z?hl=nl
http://www.sentiersculpturel.com/
https://www.google.nl/maps/place/Sentier+Sculpturel+de+Mayronnes/@43.0578596,2.5260577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b0294413bbabcd:0x45b89d9f5556633a!8m2!3d43.0578596!4d2.5282464?hl=nl
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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 laatste jaren was het altijd een leuke en gezellig 

festiviteit. De getoonde Poterie heeft een goede   

kwaliteit. 

 

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. In principe is de tentoonstelling 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 
  

http://www.potiersdestjeandefos.com/
mailto:fbarrientos.europelr@gmail.com
mailto:europelr@europelr.eu
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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.     

Pétanque toernooi 
  

Woensdag 16 oktober van 10.00 - 12.00 uur in La Livinière 

Het klimaat verandert, óók in onze 
streek! Ongewoon vroeg kwam 
eind juni de canicule, een soort 
code rood voor de wandelaar.    
Wij hadden afgesproken deze 
wandeling vandaag 6 juli voor te 
lopen en om half acht zijn we op 
pad gegaan. Vanaf een oud en veel        
gebruikt pad hebben we uitzicht 
op het   typische Minervois-
landschap: onverwachte kloofjes 
en bosjes met daartussen verstopt 
kleine goed verzorgde wijnveldjes.           
Je zou twijfelen aan het nut van  

 

dergelijke veldjes, maar een  
plaatselijke  wijnboer  
verklaarde dat kleine ingesloten 
percelen minder last hebben van 
problemen door insecten. Wat de 
route een beetje bijzonder maakt 
zijn de vele Italiaanse cypressen, 
her en der priemen ze tot wel 
twintig meter de hete staalblauwe 
hemel in. Iets verder gaan we door 
een heuse cypressenlaan.  
Terug bij de auto roepen we     
voldaan dat het met de hitte reuze 
meeviel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afstand: 8,2 km; duur: 2u20; 
hoogteverschil ca. 100m, vlakke 
wandeling. Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk. Vlakke bospaden, 
een aantal korte stijgingen over 
bostrappen en enkele korte steile 
afdalingen (wandelstok). 
 

Vertrek: 10h00 de parkeerplaats 
achter/bij de Mairie van  
Laure-Minervois, Avenue des 
Écoles. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 

Aanmelden deelname en/of 
lunch: graag uiterlijk 25 oktober 

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 
 
 

 

Wandeling Laure-Minervois 
Woensdag 30 oktober 

 

mailto:majavanderwee@nvlr.eu
https://www.google.com/maps/search/Boulodrome,+Avenue+des+Platanes,+Montad1
mailto:drop.p@orange.fr
tel:0468
mailto:carlarob@sfr.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr
http://www.joepbijnen.webnode.nl/


NVLR NieuwsBrief Nr. 8,  september 2019,  pagina 6/6 

2019 staat in het teken van het 350ste sterfjaar 
van Rembrandt van Rijn. De meester uit de    
Gouden Eeuw stierf op 4 oktober 1669 te         
Amsterdam na een veelbewogen leven van ruim 63 
levensjaren. Zijn talent werd al tijdens zijn jeugd 
‘ontdekt’ door de secretaris van de prins van Oranje, 
Constantijn Huygens (1596-1687). Hij schilderde in 
opdracht van vorsten en rijke regenten, vergaarde 
rijkdommen, maar stierf als een arme man die niets 
naliet dan zijn schildersgereedschap en zijn kleren.  
2019 is daarom officieel omgedoopt tot           
Rembrandtjaar. 
Een lezing door Adrien Vos is natuurlijk                
onvermijdelijk in dit bijzondere jaar; in deze lezing 
laat hij het licht schijnen over het genie van de jonge 
Rembrandt. Soms weten we welke technieken hij 
gebruikte. Bekend is het typische schilderen met de 
achterkant van zijn kwast. Anderzijds blijft het genie 
van Rembrandt eeuwen na zijn dood nog altijd een 
mysterie. In een essay over zijn schildertechnieken 
wordt geschreven: ‘Een van de meest spectaculaire 
passages in het schilderij [de Joodse Bruid] is de 
mouw van de man waar de verf zich in klonters en 

schotsen uit het oppervlak verheft en het licht        
reflecteert. Hoe deze structuur bereikt is  
- kwaststreken zijn niet duidelijk te onderscheiden- 
blijft een raadsel.’ Rembrandts’ licht-donker  
contrasten, ruwe schilderstijl en de expressie op de 
gezichten van de figuren maken zijn schilderijen tot 
een lust voor het oog. Hoe dit genie zich in korte tijd 
ontwikkelde en welke spectaculaire vondsten hij   
toepaste wordt iets duidelijker in de lezing, die 
wordt gehouden op zondag 10 november, 15.00 
uur in de molen van Bram.  
Entree € 8,= inclusief een hapje en een drankje.  
Opgave per mail:  bram.lemoulin@orange.fr; 

 

Lezing “2019: Het jaar van Rembrandt”  
door Adrien Vos 

Zondag 10 november om 15.00 uur in Le Moulin, Bram 

 
Gebrandschilderd glas als 
kunstvorm staat in Nederland 
weer volop in de belangstelling. 
Daarom houdt de Cultuurclub 
op vrijdag 1 november om 10.30 
uur een kleurrijke lezing over 
dit onderwerp.                           
De lezing Gebrandschilderd glas 
door de eeuwen heen wordt    
verzorgd door kunsthistorica 
Lieke Tax-Oude Vrielink.  
 

Gebrandschilderd glas wordt al 
eeuwen toegepast. Het fonkelende 
lichtspel is sinds de vroege  
middeleeuwen een belangrijk  
architectonisch element in  
kerkelijke bouwkunst. Later gold 
dit ook voor andere openbare  
gebouwen. 
 

 
 
 

 
Lieke Tax-Oude Vrielink schreef 
haar doctoraalscriptie over de   
Brabantse glazenier Pieter        
Wiegersma.  
 

Ze beschrijft in deze lezing o.a.  
het proces van het maken van  
gebrandschilderd glas.  
Daarna gaat ze in op ‘’highlights’’ 
uit de geschiedenis van deze  
 

 
kleurrijke kunstvorm. Dit doet zij 
met voorbeelden uit beroemde 
Franse en Duitse kerken.  
 

De recente geschiedenis zal aan 
bod komen met werk van o.a. 
Marc Chagall, Pierre Soulages, 
Marc Mulders, Matisse, Pieter 
Wiegersma. Ook de ramen in de 
kathedraal van Carcassonne  
worden besproken. 
 

U kunt zich aanmelden bij: 
 

Ann Israel  
email:  annisrael@nvlr.eu  en 
 

Coby Daverveld  
email cobydaverveld@nvlr.eu. 
 

Gedetailleerde informatie volgt 
nog. 

De NVLR Cultuurclub maakt een reis langs gebrandschilderde ramen 

Vrijdag 1 november 10.30 uur in Le Moulin in Bram 

mailto:bram.lemoulin@orange.fr;
mailto:annisrael@nvlr.eu
mailto:cobydaverveld@nvlr.eu

