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NieuwsBrief

Agenda

Activiteitencommissie

Internetbulletin van de Nederlandse Vereniging
Languedoc-Roussillon
Cercle Néerlandais Languedoc-Roussillon
Dutch association Languedoc-Roussillon

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

Tips van onze leden

Woensdag 11 december
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 2).
Woensdag 11 december
Cessenon-sur-Orb, 10.00 uur
Wandeling , (zie pagina 2).
Zondag 15 december
Fos, 14.00 uur
Kerstborrel, (zie huidige pagina).
Zondag 12 januari
Bize Minervois, 12.00 uur
Nieuwjaarsreceptie, (zie pagina 4).
Woensdag 15 januari
Brousses-et-Villaret, 10.00 uur
Wandeling, (zie pagina 3).

Woensdag 4 december
Montpellier, 20.00 uur
Nederlandse borrel (zie pagina 3).

Als u op de tekst (zie pagina ..)
drukt, wordt u direct doorgelinkt naar
het betreffende onderwerp c.q. website.

Meer weten? Klik op onderstreepte

Lees ook:
Tijden veranderen. Als je ouder wordt..
(zie pagina 5).
SVB Digitaal Levensbewijs,
(zie pagina 5).
7-13 April
Escale in Sète, April zie pagina 5).

tekst voor alle details of kijk op
http://nvlr.eu

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.

Kerstmarkten in de Aude
Zie website: https://noel.org/11-Aude.
Kerstmarkten in en de Herault Zie website https://noel.org/34-Herault
Aangekondiging algemene staking op 5 december.
Zorg ervoor dat u voldoende voorbereid bent om eventuele woelige tijden te overbruggen en voldoende
diesel/benzine in de auto heeft. Dit in geval er, zoals als bij vorige blokkades, een tekort ontstaat.
In de vorige nieuwsbrief staat een fout in het emailadres.
Meld u svp (opnieuw) aan op onderstaand emailadres.

Kerstborrel in Fos

Zondag 15 dec. 14.00 uur
Annette en Hans nodigen alle leden en introducees uit om het jaar
door te nemen. De wijn en andere drankjes worden verzorgd.
U maakt uw favoriete hapjes om deze met alle gasten te delen.
Een mooi idee zo voor de Kerst.
Adres: 7 L’Olivette, 34320 Fos.
GPS-Coördinaten
N: 43° 33.990’
E: 3° 14.892’
U kunt zich opgeven per email bij J.vanderbij@orange.fr,
of telefonisch op nummer T: 04 67 25 37 13
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Wandelen bij Cessenon-sur-Orb
Woensdag 11 december om 10.00 uur.

Niet alle dorpen zijn even leuk.
Vaak laat je rijdend door het land
het ene na het andere dorp
moeiteloos achter je op weg naar
het volgende dorp.
Zo niet het levendige Cessenon.
Al snel bereik je het door platanen
overdekte dorpshart met kleine
pleintjes waar café-restaurants je
laten stoppen om een terrasje te
pakken.
En hoe staat het met de Orb?
Onze routekaart toont hoe fraai
de rivier dicht langs het dorp
meandert en het landschap opdeelt
in percelen met toegangswegen.
We volgen een tijdje het rivierdal,
daarna gaat het over gemakkelijke
wegen omhoog en bezoeken we
La carrière de Marbre de
Coumiac. Niets dan marmer
vermoedend gaan we de groeve
in totdat een informatiepaneel
vertelt dat het marmer van
Coumiac ooit diende voor
verfraaiing van La Maison
Blanche in Washington. We
hebben wat te bespreken bij de
lunch!

Afstand: 8 km; duur: 2u30;
hoogteverschil 85 m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke
wegen en bospaden; 15 min stijgen over een gemakkelijke weg.
Vertrek: 10h00, parkeerplaats bij
de camping La Plage de l’Orb.
Neem vanuit het centrum de
D136, direct na de brug over de
Orb linksaf naar de camping. Om
9h45 staat de koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of
lunch:
graag uiterlijk 6 december bij:
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 92 56 99,
mob: 07 80 09 65 88,
evanhoorn@orange.fr

Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 11 december van 11.30
Ook voor nieuwe leden een uitgelezen kans om kennis te
maken in een ambiance agréable. Niets hoeft veel mag.
Ook degenen die hier niet (het hele jaar) wonen zijn van harte
welkom op de maandelijkse bijpraatlunch. We drinken eerst
wat en gaan daarna à table. Kosten ca 16 €. Iedereen rekent
voor zichzelf af.
De BPL is elke tweede woensdag van de maand in
restaurant La Tavernat, 8 Avenue de Roujan in Gabian.
Aanmelden: via bijpraatlunch@gmail.com.
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een e-mail dan zetten we u
op de mailinglist. U krijgt dan steeds een menuvoorstel toegestuurd.
https://la-tavernat.business.site/
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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 december om 20.00
uur.
Er is een nieuwe locatie gevonden, te weten:
Bar du Musée, 1 Rue Montpellieret in Montpellier.
Laat even weten of je komt via borrelmpl@gmail.com.
Google maps

Wandelen bij Brousses-et-Villaret,
15 januari 2020, 10.00 uur
Als er één constante faktor is op
onze wandelingen, afgezien van
ons plezier, dan zijn het de
wijngaarden: altijd en overal.
Zo niet in Brousses. ”We hebben
hier geen wijngaarden, alleen
bossen mooi afgewisseld door
weilanden”, verontschuldigde een
lid van onze wandelgroep en wonend in Brousses zich.
Ook is er de Moulin à Papier.
Aanvankelijk vermaalde men er
de papiervezels in een plat raam
met hamers.
Na 1770 gebruikte men de veel
efficiëntere molen La Pile
Hollandaise. Een revolutionaire
versnelling van de fabricage (foto)
én een Nederlandse uitvinding!
Een beetje trots laten we de
papiermolen achter ons, en gaan
op zoek naar de aangekondigde
weilanden. Dat lukt: de stilte op
ons pad naar Fraïsses wordt plots
verstoord door het vérdragende
geluid van koeiebellen, dus hulde
aan onze bron.

Afstand: 8km; duur: 2u25;
hoogteverschil 100m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Vlakke wegen en bospaden;
enkele lichte stijgingen over
gemakkelijke wegen.
Vertrek: 10h00, parkeerplaats bij
de Mairie van Brousses. Ga op
D103 komend uit oostelijke
richting in Brousses r.a. naar de
Mairie (geel bordje).
Om 9h45 staat de koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of
lunch: graag uiterlijk 10 januari
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 92 56 99,
mob: 07 80 09 65 88,
evanhoorn@orange.fr
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NVLR Nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari 2020, 12.00 uur
Het bestuur van de NVLR nodigt u van harte uit om samen te toasten op een mooi en gezond 2020.
De receptie vindt plaats in de prachtige nieuwe zaal van le Grand Celièr , tegenover Auberge La Selette te
Bize Minervois. De receptie is van 12.00 -13.30 uur en aansluitend heeft u de mogelijkheid om deel te
nemen aan de lunch.
Zowel de receptie als de lunch worden dit jaar door de chef en zijn personeel van Auberge La Selette
verzorgd. Auberge La Selette zal voor u een uitgebreid koud en warm buffet serveren, waaraan ook de
deelnemers, die vegetarisch willen eten, kunnen deelnemen. Daarna kunt u gebruik maken van een heerlijk
dessert. Tot slot wordt een kopje koffie geschonken.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 4 januari 2020 bij Marianne Lesquillier.
Emailadres : mariannelesquillier@nvlr.eu.
Indien u wenst deel te nemen aan de lunch, dan ontvangen we graag uw betaling door overboeking op:
IBAN: FR 76 1348 5008 0008 0047 6908 943, caisse D'Epargne. De kosten van het menu voor de lunch
bedragen € 29,50 per persoon.
Meldt u zich zo tijdig mogelijk aan!
Auberge La Selette/ Cave Coopérative d’Argeliers, 11120 Bize Minervois, Google maps.
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Escale à Sete, 7–13 april 2020
Sinds de eerste editie in 2010 verwelkomt het
tweejaarlijkse festival Escale in Sète de maritieme
Wereld. Tijdens de paasweek viert het deze traditie
in de haven van Sète.
Voor dit grote maritieme festival (een soort SAIL) is
men op zoek naar enthousiaste Nederlanders, die het
leuk vinden mee te doen. De bedoeling is een brug te
slaan tussen de Nederlandse deelnemers, het
Indien u hiervoor interesse heeft kunt u contact opNederlandse erfgoed en de Franse bezoekers.
nemen met Karen Meirik, op emaildres
Men hoort graag of de NVLR daar een rol bij kan
escaleasete2020@gmail.com
spelen. https://escaleasete.com/

Tijden veranderen. Als je ouder wordt…
Occitaans Dagboek – september 2019.
Door: Frits Baylé.

LS! Tijden veranderen. Als je ouder wordt loop je de kans de tijd van toen te gaan
idealiseren. Om dat mechanisme te vermijden heb ik geprobeerd niet gisteren maar
juist morgen in het vizier te nemen. Je kan je afvragen of je daar blij van wordt.
Lees verder……

SVB Digitaal Levens Bewijs voor AOEérs in het buitenland
De SVB heeft ongeveer 400.000
klanten die in het buitenland
wonen en een AOW-uitkering
ontvangen. Om te controleren
of iemand daadwerkelijk nog in
leven is en dus in aanmerking
komt voor het ontvangen van de
maandelijkse uitkering, is een
‘Bewijs van leven’ nodig.
Deze vorm van registratie is erg
complex, omdat men in het buitenland woont. Het huidige systeem
vereist dat een klant een overheidsinstantie bezoekt in het land
waar hij of zij woont om een
‘Bewijs van leven’ ondertekend te
krijgen. Dat bewijs moet
vervolgens weer per post teruggestuurd worden naar de SVB in
Nederland. Dit proces is complex,
oncontroleerbaar, tijdrovend en
bovendien fraudegevoelig.
Digitale oplossing
De SVB ging daarom op zoek naar
een eenvoudigere manier voor

haar klanten. Samen met Novum,
het innovatielab van de SVB,
is een mobiele applicatie gebouwd
voor Nederlanders die in het

buitenland wonen.
Deze werkt op elke smartphone
met een camera en een internetverbinding.
De applicatie is in een realistische
setting succesvol getest door een
selecte groep Nederlanders die in
het buitenland wonen.
Deze oplossing leidt tot een moderne, veilige en toekomstbestendige oplossing voor de digitale
overheid.
Op dit moment is deze oplossing
te gebruiken voor onze klanten in
Canada, Portugal, Curaçao,
Thailand en Turkije.
De SVB gaat verder met het
ontwikkelen van het digitaal
levensbewijs zodat we het in de
toekomst veiliger, efficiënter en
sneller kunnen maken voor al onze
klanten in het buitenland.
https://pers.svb.nl/digitaallevensbewijs/

