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NieuwsBrief
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.

Agenda

Tips van onze leden

Zondag 10 november
Bram, 15.00 uur
Lezing Rembrandt (zie pagina 3).
Woensdag 13 november
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 3).
Woensdag 11 december
Cessenon-sur-Orb, 10.00 uur
Wandeling , (zie pagina 5).
Zondag 15 december
Fos, 14.00 uur
Kerstborrel, (zie pagina 4).
Zondag 12 januari
Bize Minervois, 12.00 uur
Nieuwjaarsreceptie, (zie pagina 6).

2 tot 30 November
Conilhac, Jazz
(zie pagina 4).
Tot 3 november
Montolieu, Expositie Les Croqueurs
d'Étoiles, (zie pagina 2).
Tot 3 november
Perpignan, Expositie Rodin
(zie pagia 2).
Woensdag 6 november
Montpellier, 20.00 uur
Nederlandse borrel (zie pagina 2).
Vrijdag 8 tot 11 november
Agde, Passion Chocolat
(zie pagina 5)
Beziers, Route Trompe-l’oeils
(zie pagina 4)

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

Meer weten? Klik op onderstreepte
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.

Zaterdag 2 en
zondag 3 nov.
Le Fête du Marron et
du Vin Nouveau in
Olargues

Zie website: https://nvlr.eu/2019/10/10/fete-du-marron-etdu-vin-nouveau-in-olargues/.

Zaterdag 9 zondag 10
november
de Biologische
wijnbeurs in de abdij
van Saint Hilaire.

Zie website: https://nvlr.eu/2019/10/10/biologische-wijnbeurs
-in-de-abdij-van-saint-hilaire/.

Zondag 17 november
de jaarlijkse Kunstmarkt in de Abdij van
Caunes

Zie website: https://
www.tourisme-carcassonne.fr/agenda-1/agendaannuel/marche-de-l-art-et-de-l-artisanat-2622431
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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 6 november
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

Expositie Les Croqueurs d'Étoiles, Tot 3 november in La Coopérative Montolieu
In Montolieu, een oude wijnkelder zo’n 20
km van Carcassonne, die een tweede leven
kreeg als bijzondere kunstgalerie, stap je de
wereld van de Braziliaanse kunstverzamelaarster Cérès Franco binnen. Je weet niet
waar eerst gekeken, zoveel unieke werken
uit de tweede helft van de 20ste eeuw hangen hier: art brut, Braziliaanse en Europese
naïeve kunst, Zuid-Amerikaanse volkskunst, onbekende kunstenaars, werk van
artiesten uit de Nouvelle Figuration.
De tentoonstelling 2019, ‘Les Croqueurs
d’Etoiles’ (nog tot 3 november), draait
helemaal rond het thema hoe kunstenaars
naar de eerste mens op de maan keken.
La Coopérative-Collection Cérès Franco.
5 Route d'Alzonne, Montolieu Googlemap

Expositie Rodin - Maillol Face à face,

Tot 3 november in Hyacinthe Rigaud Art Museum Perpignan
De geschiedschrijving ziet het
werk van deze twee grote
beeldhouwers als uiting van de
overgang van de 19e naar de 20e
eeuw. Deze tentoonstelling wil de
dialoog die tussen deze twee grote
mannen tot stand is komen, benadrukken.
Omdat Rodin en Maillol allebei
een revolutie in de beeldhouwkunst teweegbrachten, konden ze
met bewondering voor de ander
elkaar inspireren.

De scenografie geeft een belangrijke plaats aan de dialogen tussen
de werken van deze twee beeldhouwers. Het benadrukt hun verschillen, maar ook de kracht van
hun kunst die de deur naar de moderniteit heeft geopend.
Zie website
https://www.musee-rigaud.fr/fr/
actualites/expositions/rodinmaillol-face-face
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Lezing “2019: Het jaar van Rembrandt” door Adrien Vos
Zondag 10 november om 15.00 uur in Le Moulin, Bram

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 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;

Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 13 november van 11.30
Alle nvlr-leden zijn welkom op de ongedwongen laagdrempelige
bijeenkomst. Rond 11.30 drinken we een kopje koffie aan de bar
of op het terras en daarna schuiven we aan de voor ons gedekte tafel.
Een mooi moment om elkaar weer te zien in
Restaurant La Tavernat,
8 Avenue de Roujan in Gabian.
Kosten ca. 16€.
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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Béziers prachtige en verrassende trompe-l'oeils
Dit is een leuke manier om Béziers anders te ontdekken.
Laat de vele trompe-l'oeils je door het historische stadscentrum leiden. De kleurrijke muurkunst met
optische illusie brengt de lokale geschiedenis tot leven en illustreert belangrijke gebeurtenissen en
bekende mensen uit het verleden. Koop een kaart bij Office de Tourisme en begin met ontdekken!
Lees de blog op https://www.languedocliving.com/beziers-magnificent-and-surprising-trompe-loeils/.

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@oranje.fr,
of telefonisch op nummer
T:04 67 25 37 13
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Wandelen bij Cessenon-sur-Orb
Woensdag 11 december

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 Hoorm tel: 0468 92 56 99,
mob: 07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Passion Chocolat - Salon du Chocolat
Vrijdag 8 tot maandag 11 november in Agde
De stad Agde organiseert van 8 tot
11 november 2019, in de Moulin
des Evêques, de 4e editie van
"Passion Chocolat", de chocoladebeurs van Agde. Een zintuiglijk
rendez-vous dat je niet mag
missen! Georganiseerd door de
stad Agde zal deze show, binnen
de Moulin des Evêques, meer dan
40 exposanten samenbrengen,
voornamelijk uit de regio.
In aanwezigheid van grote namen
in de gastronomie introduceren ze
de smaken van chocolade in al
zijn vormen.
Een geweldige kans voor
liefhebbers en gepassioneerde
fijnproevers, om kampioenen en
en gerenommeerde chocoladeliefhebbers te ontmoeten.
Maar ook om prachtige creaties
van chocolade te ontdekken om

alle zintuigen te laten ontwaken!
Dit jaar focust de show op
Maritime Forts and Lighthouses,
een thema dat werd gekozen voor
de Artistic Pieces Competition.
Demonstraties, wedstrijden,
workshops voor kinderen en vol
wassenen, tentoonstellingen maar
ook conferenties, signeersessies en

de verkoop van lekkernijen staan
op de agenda van deze 4 dagen
gewijd aan chocolade die u zullen
verbazen!
Adres: Moulin des Evêques ,
Avenue du 8 Mai 1945,
Agde
Googlemap
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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.

