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NieuwsBrief
Activiteitencommissie

Agenda
Woensdag 4 maart
Oupia, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 3).
Vrijdag 6 maart
Cabezac, 12.00 uur
Boekenlunch (zie pagina 4).
Woensdag 11 maart
Gabian, 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 4).
Zondag 15 maart
Bram, 15.00 uur
Lezing W Roelofs (zie pagina 5).
Dinsdag 24 maart
Aigne , 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 5).

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

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

Dinsdag 3 april
Cultuurclub, nadere informatie volgt.

Woensdag 8 april
St-Pierre-La-Mer, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 6).
Maandag 13 april
Bram, 15.00 uur
Lezing Pollock (zie pagina 7).

Maandag 27 april
Montbrun-les-Corbieres, 13.00 uur
Koningsdag (zie pagina 7).

Tips van onze leden
Woensdag 4 maart
Montpellier, 20.00 u
Nederlandse borrel (zie pagina 3).
Van 7 tot/met 13 april
Escale in Sète (zie pagina 8).

Lees ook:
Nieuws van het Bestuur (zie pagina 2).
Nieuws van de Activiteitencommissie
(zie pagina 2).
Hanengekraai, geuren etc,
(zie pagina 2).
Schadevergoeding bij stuurfout
(zie pagina 2).

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.

Vanaf 6 februari 2020 is het niet meer mogelijk schriftelijk (in Nantes) een nieuw rijbewijs aan te vragen, of een
Europees rijbewijs over te zetten naar een Frans rijbewijs.
Vanaf maart kan dit alleen on-line via www.permisdeconduire.ants.gouv.fr.

=
Paspoort aanvragen en DigiD activeren in regio Nice
De Nederlandse ambassade in Parijs opent op 26 en 27 maart 2020 een pop-up ambassade in
Saint-Paul-de-Vence (26 maart) en Théoule- sur-Mer (27 maart). Bij deze pop-up ambassade kunt u uw
nieuwe paspoort of ID-kaart aanvragen en ook uw DigiD-code laten activeren. Let op, u kunt uw code
alleen activeren als u online een DigiD heeft aangevraagd via de website van DigiD.
Bron: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/actueel/nieuws/2020/01/30/paspoort-of-idkaart-aanvragen-en-digid-activeren-in-regio-nice
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Nieuws van het bestuur
Onlangs hebben Hannie Heemskerk en Danielle de Goeijen, respectievelijk ledenadministrateur en
penningmeester van de NVLR, te kennen gegeven hun functies om persoonlijke redenen te zullen
neerleggen op de Algemene Leden Vergadering op 27 juni aanstaande. Wij hebben alle begrip voor
hun beslissing.
Uiteraard gaat het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter op het telefoonnummer 0033 (0)750 290 923.

Activiteitencommissie zoekt een nieuw lid
De activiteitencommissie zoekt een lid. Een nieuw lid zoek je meestal als er iemand
vertrekt uit de Commissie. En dat is helaas ook het geval. Na jarenlange deelname aan de Activiteiten
Commissie heeft Ann Israel afgelopen december besloten haar werkzaamheden te willen beëindigen. Ze
vindt dat de tijd is gekomen dat een nieuw lid het stokje van haar moet overnemen. Ondanks dat we haar
graag als lid van de Commissie hadden willen behouden, respecteren we haar keuze. Ann bedankt voor al
je werkzaamheden die je voor de Activiteiten Commissie hebt gedaan! Ann blijft overigens wel met Coby
Daverveld de cultuuruitstapjes organiseren.
We zijn dus op zoek naar een nieuw lid voor de Activiteiten Commissie. Iemand die het leuk vindt om met
andere leden uit de Commissie activiteiten te bedenken, te organiseren en te plannen. En dit allemaal om
aan onze leden een leuk en divers pallet aan activiteiten aan te bieden. Wie heeft zin om deze mooie
uitdaging aan te gaan? Interesse? Meld je dan door een mail te sturen aan mariannelesquillier@nvlr.eu of
bel gewoon even 0031 6 53 43 09 38.

Hanengekraai, geuren van het platteland, krekels, klokken……..

l’Assemblée beschermt het “patrimoine sensoriel” (zintuiglijke erfgoed) van het platteland
Na een jaar dat gekenmerkt werd
door geschillen over overlast op
het platteland, komt het kraaien
van de haan, de geur van mest
maar ook cicaden in de
milieuwetgeving terecht.
De geluiden en geuren van het
platteland worden beschermd door
een wet die donderdag 30 januari
in de Assemblée is aangenomen.
Het zintuiglijke erfgoed van het
platteland zal worden geïntegreerd
in de erfgoedcode. De leden van
de Assemblée hebben het wetsvoorstel aangenomen om “lawaai
en afvalwater” van het platteland
te beschermen. Dit is een politieke
reactie op diverse rechtszaken in
de afgelopen maanden waarin
nieuwe bewoners hebben geklaagd
over overlast van hun buren.
Een haan die om 6 uur ’s ochtends
kraait, koeien die regelmatig
loeien, de geur van druivenmost

tijdens de druivenoogst… Deze
geluiden en geuren maken al sinds
het begin der tijden deel uit van
het plattelandsleven.
De plattelandsbewoners hebben
ze altijd gekend en geaccepteerd,
maar dat is niet altijd het geval
voor de mensen die ervoor
hebben gekozen om op het
platteland te komen wonen.
Petities, buurtgeschillen, rechtszaken: het aantal geschillen is de
laatste jaren toegenomen.
Parijzenaars die in de zomer van
2018 op vakantie waren in Les

Bondons in de Lozère hadden
gevraagd om later dan 7 uur de
kerkklok te laten luiden.
In Bon-Encontre in
Lot-et-Garonne in 2013,
in Labastide-du-Salat in de Ariège
of op het eiland Oléron in 2019
was het het kraaien van een haan
die de geesten had opgewarmd.
Er zijn vele voorbeelden. Het
‘sensorisch’ erfgoed wordt
beschermd.
De haan mag dan zijn gang gaan,
de mest mag blijven rieken.
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Nederlandse borrel in Montpellier
Woensdag 4 maart 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 afgelopen maanden
bij Bar du Musee in Montpellier zien we
elkaar weer op deze plek.

De borrel staat gepland op woensdag 4
maart. 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 komt
borrelmpl@gmail.com. https://
www.google.nl/maps/

Wandelen bij Oupia

Op 4 maart om 10.00 uur
ontspannen over een vlakke
bosweg met ceders, cypressen en
coniferen. Dan op een bord onder
de krachtig draaiende wieken het
interessante verhaal van de
‘nieuwe tijd’: “11 molens goed
voor 22 miljoen KwU stroom
elk jaar, genoeg voor de totale
behoefte van 9000 personen”.
Afstand: 6km; duur: 2u30;
hoogteverschil: 205m.
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.
Goed begaanbare en deels stenige
boswegen en bospaden; het eerste
uur geleidelijk stijgen, daarna vlak
en afdalen. Een wandelstok kan
van pas komen.
Door haar boogvormige silhouet
was écht, het paste helemaal in
Vertrek: 10h00, parkeren bij het
en de solitaire ligging is de berg
een eeuw oude traditie waar de
oorlogsmonument “A nos Morts”.
La Serre d´Oupia een opvallende commune van Oupia veel doet
Het monument ligt direct vóór de
plek. Ook was er om La Serre
aan het in stand houden van de
begraafplaats van Oupia. Vanuit
vele boomsoorten.
veel te doen. Sterk verzet was er
Het verrast niet, die molens zijn er Olonzac komt u via de D168
tegen de komst van reusachtige
Oupia binnen, op de T-kruising ra.
windmolens; jagers, wijnboeren en gekomen, en eerlijk gezegd lijkt
wandelaars voorzagen de
het dat de ‘nieuwe tijd’ de natuur naar de begraafplaats (bordjes).
Om 9h45 staat de koffie klaar.
ondergang van een icoon van hun geenszins heeft aangetast.
natuurerfgoed. Die betrokkenheid Bovenop de berg lopen we
Aanmelden deelname en/of lunch: graag uiterlijk 28 februari
Paula Droppert
Carla van Gellecum
Ernst van Hoorn

tel: 0468 91 51 67, email: drop.p@orange.fr
tel: 0468 43 67 51, mob: 07 81 53 32 33, email: carlarob@sfr.fr
tel: 0468 91 56 99, mob: 07 80 09 65 88, email: evanhoorn@orange.fr
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Boekenlunch in Cabezac

Vrijdag 6 maart 12.00 uur
Om 12.00 begint de boekenruil en om 13.00 uur de lunch

Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) worden
we wederom bijzonder welkom geheten door de
Belgische gastvrouw Christine van restaurant
La Selette in Cabezac (Bize-Minervois).
De gezellige ambiance, de gastvrije ontvangst
en het voordelige lekkere dagmenu was weer
een reden om voor deze locatie te kiezen.
Bovendien ligt Cabezac ( Bize-Minervois)
redelijk centraal voor het merendeel van de leden.
De deur gaat om 12 uur reeds open voor diegene
die graag in de boeken en DVD,s, die op de tafels
liggen uitgestald, wil snuffelen of de overtollige
boeken en DVD’s in wil leveren.
Op de boekentafel staat ook weer het bekende

spaarvarken welke graag € 1,= per boek in zijn bolle
buikje ontvangt.
De laatste twee bijeenkomsten hebben € 120,= voor
de Alzheimer stichting opgeleverd.
De lunch begint om 13.00 uur en kost € 25,00,=
(3 gangen incl. wijn en koffie)
Opgave deelname voor dinsdag 3 maart a.s. bij
Marjan Wendels-van den Akker
email: vandenakkermarjan@gmail.com. Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u bericht.
Het adres is: Lieu Dit La Selette, 11120 BizeMinervois (Cabezac) Website; https://
www.laselette.fr/

Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 11 maart 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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Willem Roelofs verloor zijn hart aan Barbizon
Lezing door Adrien Vos
Zondag 15 maart om 15.00 uur in Le Moulin, Bram

Willem Roelofs was een van de voorlopers van de
Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst; vanuit
het romantische Classicisme uit het begin van de 19e
eeuw ontwikkelde hij zich naar het impressionisme
van de Haagse School.
Hij liet zich in die beginperiode inspireren door de
natuur en de schilders van Barbizon. Hij werkte net
als zij in de open lucht. In 1851 verloor hij zijn hart
aan Barbizon. Hij keerde er terug in 1852 en 1855.
Vooral zijn vroege landschappen, met hoge
wolkenluchten, stemmige waterpartijen en bevolkt
met vee, zijn typerend voor de School van Barbizon.
Onmiskenbaar bracht hij zijn geestdrift voor deze
natuurschilders over op de latere Haagse School.
Entree € 8,= inclusief een hapje en een drankje.
Opgave per mail: bram.lemoulin@orange.fr;

Start bijpraatlunches Aude en Herault in Aigne
Dinsdag 24 maart 11.30- 15.00 uur

Na de succesvolle bijpraatlunches
die al enige tijd in Gabian worden
gehouden, hebben Henny Gort
Rottier en Peter Jansen het tijd
gevonden om ook met bijpraatlunches te starten in de westelijke
kant van onze NVLR regio, te weten in Aigne. Henny zal het aanspreekpunt zijn voor de organisatie van deze bijpraatlunches, die
iedere vierde dinsdag van de

maand zullen gaan plaats vinden
in restaurant La Cagarol in Aigne.
Voor iedere lunch is er een
“borrelmoment” van 11.30 uur tot
12.30 uur en dan aansluitend de
lunch. Er is een keuzemenu voor
vlees, vis, of vegetarisch.
De eerste lunchbijeenkomst is op
dinsdag 24 maart in Restaurant
La Cagarol in Aigne.

Meldt u zich dan aan bij Henny
Gort Rottier uiterlijk 5 dagen voor
24 maart op emailadres bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
De volgende lunches vinden plaats
op dinsdag 28 april, 26 mei, 23
juni, 28 juli en 25 augustus.
Restaurant La Caragol,
Place de la Fontaine, Aigne.
https://www.google.com/maps/place/
Lo+Cagarol/
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Wandelen bij St-Pierre-la-Mer
Woendag 8 april om 10.00 uur

Ongetwijfeld trekken onze
wandelaars er regelmatig op uit,
maar wanneer heeft u voor het
laatst wat kilometers aan de kust
gemaakt? Een jáár geleden is het
al dat onze groep gretig het voorjaar opsnoof bij La Franqui; maar
nu St-Pierre-la-Mer? Toegegeven,
een ritje langs zijn boulevard met
rijen saaie en aftandse flatjes
maakt niet enthousiast, maar wát
sfeervol en verstild zijn de paden
en uitzichten daarachter!
Het landschap biedt eerst open
laag struik-gewas, dennenbosjes
en de indrukwekkende
rotsformaties van La Clape. We
ronden L’Oeil Doux en worden
hier verrast door het uitzicht op
de étangs en de kustlijn; een
laatste stukje langs moerasland
maakt de variatie compleet. En
dan dat ‘Oog’, een ronde diepe put
met grondwater jazeker, maar hoe
is hij ontstaan? Geologen, en zelfs
de onvolprezen oceaanonderzoeker Jacques Cousteau schijnt zich
ermee bemoeid te hebben, men

kwam er niet uit.
Afstand: 7,3km; duur: 2u45;
hoogteverschil 115m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Vlakke wandeling over goed begaanbare boswegen en bospaden,
één korte wat stenige stijging. Een
wandelstok kan van pas komen.
NB: Na de lunch moeten we een
kleine 20 minuten lopen om terug

te komen bij de auto’s.
Vertrek: 10h00, parkeerplaats
direct vóór de brug bij de jachthaven St Pierre. Vanuit de ri. Narbonne Plage(D168) vindt u de
brug/jachthaven aan het begin van
het dorp.
Om 9h45 staat de koffie klaar.

Aanmelden voor deelname en/of lunch: graag uiterlijk 3 april
Paula Droppert
Carla van Gellecum
Ernst van Hoorn

Te koop:

tel: 0468 91 51 67, drop.p@orange.fr
tel: 0468 43 67 51, mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
tel: 0468 91 56 99, mob: 07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

prachtige Camper Challenger Prium XG Automaat.

Deze camper is in zeer goede staat. Voorzien van
een volledige ingerichte keuken (kookeiland) een
vast bed en een electrisch hefbed, douche toilet en
inpandige fietsenberging.
Bouwjaar:
Mei 2011
Kilometerstand; 73.371
Prijs:
€ 32,500.-.

Voor meer informatie, uitvoerige beschrijving,
foto's en eventuele bezichtiging,
neem contact op met Marieke Roelofs.
mariekemanufacture@gmail.com,
Tel 0033 634483995.
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Lezing over Jackson Pollock

door Antoinette Freling
Maandag 13 april (Tweede Paasdag) om 15.00 uur in Le Moulin, Bram

Jackson Pollock, eigenlijk Paul Jackson Pollock, werd geboren in Cody Wyoming in 1912 in Amerika en
is gestorven in 1956 in Springs, in de staat New York. Hij stierf dus vroeg, op 44 jarige leeftijd. Pollock is
vooral bekend geworden door de foto's en films die Hans Namuth van hem maakte, die gemaakt werden
tijdens de spectaculaire manier van schilderen van Pollocks zogenaamde 'druipschilderijen'.
Pollocks schilderstijl wordt tot het abstract expressionisme gerekend. De nadruk op de handeling van het
schilderen noemt men "action painting". De schilder liet de verf van zijn kwast in grillige slierten op grote
op de grond liggende doeken druppelen. Deze dripping-techniek werd zijn handelsmerk. In 1947 getuigde
hij hierover: "Op de vloer voel ik mij meer op mijn gemak. Ik voel mij dichterbij, meer onderdeel van het
schilderij, omdat ik er op deze manier omheen kan lopen, kan werken vanaf de vier zijdes en letterlijk in
het schilderij kan zijn".
Entree € 8,= inclusief een hapje en een drankje.
Opgave per email: bram.lemoulin@orange.fr;

NVLR Koningsdag

Domaine l’Horte in Montbrun-des-Corbières
Maandag 27 april van 13.00 – 18.00 uur
Op 27 april vieren we ons
jaarlijkse Koningsfeest. Dit keer
heeft de Activiteiten Commissie
het mooie chateau L’Horte
bereid gevonden haar deuren
voor ons feest te willen openen.
We verheugen ons erg op dit
gezellige feest met u te mogen
vieren. Natuurlijk zorgen wij
voor de hapjes en de niet te
versmaden traditionele haring,
maar ook voor een lekker
drankje.
Het feest biedt u tevens de
mogelijkheid om kennis te
maken met de wijnen van
chateau L’Horte.
U bent vanaf 13.00 uur
welkom. Het feest eindigt om
18.00 uur.
I.v.m. de hapjes en de inkoop
van de haring willen we graag
dat u uw deelname aan dit feest
uiterlijk voor 20 april kenbaar
maakt bij

mariannelesquillier@nvlr.eu
Indien u één of meerdere tafels
tot uw beschikking wilt hebben
om een stand in te richten geeft
u dit dan ook tijdig door aan
bovenstaand email-adres. We
ontvangen u graag op het Koningsfeest!

Domaine L’horte,
Route d’Escales,
11700 Montbrun-des-Corbières
http://www.chateaudelhorte.fr/
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Escale à Sète, 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 Nederlandse erfgoed en de
Franse bezoekers.
https://escaleasete.com/

Indien u hiervoor interesse heeft kunt u contact opnemen met Karen Meirik, op emaildres
escaleasete2020@gmail.com

Een kleine stuurfout kan de schadevergoedingen van de
autoverzekering verminderen
In geval van een ongeval kan het gebrek aan
controle over het voertuig leiden tot een
vermindering van de vergoeding van de
verzekeringsmaatschappij. Dit is wat het Hof
van Cassatie in zijn arrest van 12 december 2019
heeft geoordeeld.
Een motorrijder raakte gewond toen hij een
voertuig raakte dat voor hem op de rijbaan stopte.
Vervolgens werd zijn vergoeding verlaagd.
Volgens het Hof van Cassatie had de bestuurder,
aangezien hij niet op tijd kon stoppen, een fout
begaan die de vermindering van zijn vergoeding
rechtvaardigde.

De wegcode herinnert de bestuurder er namelijk aan
dat hij onder alle omstandigheden de controle over
zijn voertuig moet behouden.
In 2014 had het Hof al geoordeeld dat bepaalde
toegestane gedragingen, zoals bijvoorbeeld roken
of rijden met hoge hakken, een lagere vergoeding
bij een ongeval kunnen rechtvaardigen, omdat deze
situaties de uitvoering van voor het rijden
noodzakelijke manoeuvres zonder vertraging
kunnen verhinderen.

