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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda
Woensdag 8 januari
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 3).
Zondag 12 januari
Bize Minervois, 12.00 uur
Nieuwjaarsreceptie, (zie pagina 2).
Woensdag 15 januari
Brousses-et-Villaret, 10.00 uur
Wandeling, (zie pagina 4).
Vrijdag 7 februari
Montauban, 10.30 uur
Cultuurclub, (zie pagina 5).

Cercle Néerlandais
Languedoc-Roussillon
Dutch association
Languedoc-Roussillon

Het volgende nummer van NieuwsNed
nr. 102 verschijnt in maart 2020.

Woensdag 8 januari
Montpellier, 20.00 uur
Nederlandse borrel (zie pagina 4).

Lees ook:
Van het bestuur
(zie huidige pagina).
In memoriam,
(zie pagina 3).
De magie van Kerst, tot 5 januari
Carcassonne (zie pagina 3).
SOLVIT, oplossing voor uw problemen
omtrent EU-rechten (zie pagina 6).
Nederlanders in het buitenland krijgen
invloed op samenstelling Eerste Kamer
(zie pagina 6).

Internetbulletin van de
Nederlandse
Vereniging
Languedoc-Roussillon

NieuwsNed

Tips van onze leden

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.

Huishoudelijke mededeling van het bestuur:
Namens het gehele bestuur voor iedereen alvast de allerbeste wensen voor 2020.
Een nieuw jaar, een nieuwe start en tijd om de contributie te betalen.
Gezien de geringe contributie en vooral ook ter besparing van extra kosten voor de vereniging
(papier/toner/porto) stuur ik geen facturen.
Ik verzoek u vriendelijk om na 01-01-2020 de contributie (€ 55,00 voor duo-leden en € 35,00 voor
solo-leden) over te maken op:
Association NVLR, Caisse d’Epargne te Olonzac
IBAN: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183
Wilt u duidelijk uw lidmaatschapsnummer vermelden?
Het staat boven uw NAW-gegevens op de envelop.
Maak vooral geen gebruik van een cheque. De bank berekent dan bankkosten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u een email sturen naar penningmeester@nvlr.eu.
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens kunt u aan de ledenadministratie doorgeven via
ledenadministratie@nvlr.eu.
Met vriendelijke groet,
Danielle de Goeijen
Penningmeester NVLR
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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, naast 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 / Le Grand Celièr, 11120 Bize Minervois, Google maps.
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In Memoriam
Op 13 november j.l. is ons lid Paul Hoffmann na een kort ziekbed op 78 jarige leeftijd overleden.
Paul woonde samen met Rob, zijn partner, grotendeels in Spanje waar hij zijn passie, de danskunst, uit
kon leven. Maar evengoed woonden zij met plezier een gedeelte van het jaar in Frankrijk waar zij ook
vele vrienden hadden. De NVLR verliest hiermee een hartelijke en zeer sociale persoonlijkheid.
Wij wensen Rob, die zich nu permanent in Frankrijk gaat vestigen, veel sterkte met het verlies van zijn
grote liefde.

De magie van Kerstmis in
Carcassonne,
tot zondag 5 januari
Met Kerstmis trekt Carcassonne zijn
kerstjas aan en aarzelt niet om iedereen een
magische viering te bieden. De hele stad is
verlicht en van het centrum tot in de Cité zijn
er vele animaties, concerten en attracties..
Een reuzenrad en kermis faciliteiten wachten
op u, en ook een buiten schaatsbaan….
De decoraties en lichten die het centrum
verlichten bij het vallen van de avond, geven
het feest zijn magie en bereiden in schoonheid
voor op de komst van Kerstmis.

Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 8 januari 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
Woensdag 8 januari om 20.00 uur.

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.
Na een zeer geslaagde borrel in november/december bij Bar du Musee
in Montpellier zien we elkaar weer op deze plek.
De borrel staat gepland op woensdag 8 januari. We zien elkaar zoals
altijd rond 20.00 uur. Adres: Bar du Musee, 1 Rue Montpellieret,
Montpellier. (http://bardumusee-montpellier.com/).
Laat even weten of je kom borrelmpl@gmail.com.
https://www.google.nl/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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De Cultuurclub op 7 februari op bezoek
bij Ingres en Bourdelle in Montauban
In de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als
schuilplaats voor de kunstwerken van het Louvre,
waaronder de Mona Lisa van Leonardo da Vinci.
Na een jarenlange verbouwing is het museum, dat
boven de Pont Vieux over de Tarn ligt, gewijd aan
de twee beroemdste kinderen uit de hoofdstad van
Tarn-et-Garonne: Ingres en Bourdelle.
Deze stad staat bekend als de op een na oudste
vestingstad van Zuid-Frankrijk. Vandaag de dag
Na jarenlange werkzaamheden is het museum Ingres is Montauban een stad waar de historie nog altijd
Bourdelle in Montauban eindelijk klaar met de mo- duidelijk aanwezig is. Zo zijn er meerdere
dernisering. Tijd voor de Cultuurclub om kennis te bezienswaardigheden uit lang vervlogen tijden,
nemen van de werken van twee beroemde en
zoals bijvoorbeeld de Pont Vieux.
uitzonderlijke kunstenaars die geboren zijn in
Deze middeleeuwse brug stamt uit de 14e eeuw.
Montauban. En om van de gelegenheid gebruik te
De Place Nationale is nog ouder. Dit prachtige plein
maken voor een bezoek aan deze middeleeuwse
met een Italiaanse toets is omgeven door galerijen
vestingstad, enkele tientallen kilometers ten noorden met dubbele bogen en vormt het kloppende hart van
van Toulouse gelegen.
de stad. Een eeuw voor de gouden eeuw van de
De Cultuurclub nodigt u uit op 7 februari 2020 om
bastides, in 1144, werd de stad gebouwd volgens
mee te gaan naar Montauban. Het vernieuwde
een dambordpatroon rond dit plein. Rondom leiden
museum richt de schijnwerpers vanzelfsprekend op de voetgangersstraten u naar knusse winkels en
de grote, internationaal bekende kunstenaars, waar- eetgelegenheden, voorbij zware portalen die
aan het museum zijn naam heeft ontleend:
toegang geven tot luxueuze herenhuizen, en andere
de schilder Jean-Auguste-Dominique Ingres en de
architectonische details die de rijkdom van het
beeldhouwer Antoine Bourdelle. De heropeningserfgoed van Montauban in de kijker zetten.
tentoonstelling is thematisch opgezet: uit
verschillende nationale collecties werden topwerken Programma vrijdag 7 februari
10.30 uur: Ontvangst met koffie in de Salon du thé
uitgezocht die bij elkaar een bijzondere kijk geven
in museum Ingres Bourdelle.
op het leven van de kunstenaars die een dialoog aan
11.00 uur: Bezoek aan de expositie van Ingres en
gingen met illustere tijdgenoten, opvolgers en
Bourdelle.
erfgenamen.
12.45 uur: Lunch in de buurt van Place Nationale.
Ingres is een classicus
14.30 uur: Rondwandeling in het centrum van
uit de romantische
Montauban of voor de liefhebber
periode. Het Louvre in
winkelen.
Parijs heeft de grootste
collectie schilderijen van
De reis naar Montauban gaat zoveel mogelijk met
deze kunstenaar; hiervan
eigen vervoer. Deelnemers worden aangemoedigd
zijn er tientallen uitgeom met elkaar te carpoolen. De kosten van deze exleend aan Montauban.
cursie, exclusief de reiskosten, bedragen ongeveer €
Daardoor kan men zien hoe Ingres, die aan de Aca- 30,= p.p. De exacte kosten zullen half januari per
demie van Toulouse had
Nieuwsbrief worden bekendgemaakt.
gestudeerd, maar in Parijs furore maakte, zijn
studenten, zoals Duval en Lehmann, opleidde.
Voor meer informatie en voor
Hoe hij een voorbeeld werd voor Picasso en Raysse. opgave:
Bourdelle’s beeldhouwwerk wordt geconfronteerd
Ann Israel (annisrael@nvlr.eu) of
met dat van Rodin. Ook zien we zijn invloed op de Coby Daverveld
(cobydaverveld@nvlr.eu
schilders Edgar Degas en Maurice
Denis. In totaal werden 33 kunstwerken uit nationale
collecties naar Montauban overgebracht om beide
kunstenaars eens goed uit te lichten.
Het Museum Ingres Bourdelle is één van de grootste
in de regio Occitanië en is ondergebracht in het
voormalige bisschoppelijk paleis van Montauban.
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SOLVIT
Oplossingen voor uw problemen omtrent EU-rechten
Oneerlijke regels of besluiten en
discriminatoire bureaucratie kunnen het u behoorlijk
moeilijk maken als u in een ander EU-land wilt wonen, werken of zakendoen.
Heeft u als EU-burger of -bedrijf in een
ander EU-land last van extra obstakels
doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet
goed naleeft…dan kan
SOLVIT u helpen.
SOLVIT herinnert de betrokken instanties eraan wat
uw EU-rechten zijn en werkt met hen samen om uw
probleem op te lossen

Waarmee kunnen SOLVIT u helpen?
1. Informatie en advies over uw EU-rechten (voor
particulieren en bedrijven)
2. Hulp wanneer een overheidsinstantie uw EUrechten schendt (voor particulieren en bedrijven).

SOLVIT kan u niet helpen als:
• uw bedrijf problemen heeft met een ander bedrijf
• u als consument een probleem hebt
• u een schadevergoeding wilt
• u met uw zaak naar de rechter stapt
https://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm

Nederlanders die in buitenland wonen krijgen invloed op samenstelling
Eerste Kamer
De ministerraad heeft ingestemd
met het voorstel van minister
Knops van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om kiezers in
het buitenland invloed te geven op
de samenstelling van de Eerste
Kamer.
Er komt een kiescollege dat wordt
gekozen door Nederlanders die
woonachtig zijn in het buitenland.
De leden van dat kiescollege
zullen meedoen aan de verkiezing
van de Eerste Kamer.
Op dit moment kiezen de leden
van de provinciale staten en de
kiescolleges voor de Caribische
openbare lichamen de Eerste
Kamer. De provinciale staten
worden gekozen door de
Nederlanders die in de provincies
wonen. De Caribische kiescolleges
worden gekozen door de Nederlandse inwoners van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba.

De stem van Nederlanders in het
buitenland klinkt nu niet door in
de samenstelling van de Eerste
Kamer. Zij kunnen wel stemmen
voor de Tweede Kamer en het
Europees Parlement. Dat vindt het
kabinet niet evenwichtig. In het
regeer-akkoord is afgesproken dat
Nederlanders in het buitenland
hun kiesrecht ook in relatie tot
de Eerste Kamer moeten kunnen
uitoefenen.

Alle Nederlanders die in het
buitenland wonen en die voldoen
aan de eisen die gelden voor de
verkiezing van de Tweede Kamer,
krijgen stemrecht voor het kiescollege. Zij mogen zich daarvoor
ook kandidaat stellen. Om dit
mogelijk te maken, moet de
Grondwet worden aangepast.
De ministerraad heeft ermee
ingestemd het wetsvoorstel voor
advies aan de Raad van State te
zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden openbaar
bij indiening bij de Tweede
Kamer.
https://www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2019/11/22/
nederlanders-die-in-buitenlandwonen-krijgen-invloed-opsamenstelling-eerste-kamer

