
NieuwsBrief 

Activiteiten-

commissie 

Agenda 
 

Vrijdag 4 september 
Bram 11.00 uur 
Cultuurclub, (zie pagina 4). 
 

Woensdag  9 september 
Gabian, 11.30 uur 
Bijpraatlunch (zie pagina 6). 
 
 

Dinsdag 22 september 
Aigne , 11.30 uur 
Bijpraatlunch (zie pagina 6). 
 

Woensdag 23 september 
Cesseson-sur-Orb, 10.00 uur  
Wandeling (zie pagina 7). 
 

Donderdag 1 oktober 
La Livinière, 10.00 uur 
Pétanque. Meer info volgt  

in september. 
 

Vrijdag 16 oktober 
Montbrun-les-Corbières,  
12.00 uur Boekenlunch  
(zie pagina 8). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tips van onze leden 
 
 

Woensdag 16 september 
Caux, 10.00 uur 
Cabrio-rit (zie pagina 8). 

 
Lees ook: 
 

Dit jaar geen algemene leden-
vergadering (zie huidige pagina) 
 

Herstart Activiteiten (zie huidige pagina). 
 

Kandidaat: Penningsmeester en 
Leden-administrateur (zie pagina 2). 
 

Onze website is gehackt!                   
(zie pagina 2). 
 

Gratis mondkapjes voor arme  
Gezinnen (zie pagina 3). 
 

Kunstschilders gezocht voor de    Euro-
pese week van de schilderkunst  
(zie pagina 5). 
 

Nuttige websites (zie pagina 5). 

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. 

Meer weten? Klik op onderstreepte 
tekst voor alle details of kijk op      
http://nvlr.eu 

 NVLR NieuwsBrief  Nr. 2,   25 februari 2020  pagina 1/8. 

7 

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

NieuwsNed 
 

Het volgende nummer van NieuwsNed 
nr. 104 verschijnt in september 2020. 

NVLR NieuwsBrief  van  6 augustus 2020,  pagina 1/8. 

     
 

    De Algemene Ledenvergadering van 12 september vervalt! 
 

 
 

 
Het bestuur heeft op 4 augustus besloten dit jaar géén ALV te houden. Dit op basis van een zeer gering 
aantal aanmeldingen: 7 leden via een mailtje en een 5-tal via bestuursleden.  
 

Als alternatief zal een ledenraadpleging worden gehouden. Per email worden u enkele vragen voorgelegd, 
waarover wij uw oordeel vragen. U kunt ons dit eveneens per email laten weten. De informatie die u      
gewoonlijk bij de uitnodiging voor een ALV ontvangt (sociaal jaarverslag; financiële stukken) zullen bij 
deze ledenraadpleging worden meegestuurd. 
 

Vriendelijke groet,  het bestuur. 
 
        

   Herstart activiteiten. 
 

Na maandenlange afwezigheid van activiteiten vanwege Corona heeft het bestuur besloten dat vanaf       
september de activiteiten weer opgestart kunnen worden, echter onder de volgende voorwaarden: 

 

De regels van de franse overheid vormen het uitgangspunt en daarnaast moet iedere deelnemer een            
mondkapje bij zich hebben. Als het mogelijk is heeft het de voorkeur om de activiteiten zoveel mogelijk 
buiten te laten plaatsvinden met gepaste afstand. 
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we zo veilig mogelijk deel nemen aan de activiteiten. 
 

Marianne Lesquillier, activiteiten coördinator. 

https://nvlr.eu/lid-worden/
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
https://nvlr.eu/activiteiten/2019-04/
https://huisinlanguedoc.eu/
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Kandidaat Penningsmeester Nelleke Streefkerk. 
 

 We zijn sinds we hier wonen, zo'n 10 jaar, lid van de vereniging   
 en  trouwe deelnemers aan de wandelingen en de cultuuruitstapjes.  
 Ook bezochten we vaak de activiteiten die An en Clemens  
 organiseerden. Hierdoor zijn er diverse vriendschappen ontstaan.  
 Het is heerlijk ontspannen om af en toe gewoon je "moerstaal" te  
 kunnen gebruiken. In de loop van de jaren heb ik weleens gezegd,  
 dat als we het volledige jaar in Frankrijk zouden wonen, ik best wat  
 voor de vereniging zou willen doen. En hoewel we dus ook een    
 gedeelte van het jaar in Nederland wonen, werd ik een paar weken 
 geleden aan  
 die uitspraak herinnerd omdat er een vacature in het bestuur was.  
 Er is een aantal gesprekken geweest en er werd vastgesteld dat,     
 als we in Nederland zijn, de taken van de penningmeester ook op   
 afstand gedaan kunnen worden. En er is inmiddels voldoende      
 ervaring met vergaderen op afstand.  
 

 Ik vind het belangrijk dat de vereniging blijft bestaan en wil me 
 daarvoor graag inzetten. 

Kandidaat Ledenadministrateur Henk de Klerck. 
 

 Vanaf mijn jeugdjaren heb ik al interesse gehad in de techniek; 
 de schoolopleidingen allemaal gedaan in de B-vakken. 
 Ja dan moet je in dienst en tijdens de dienstverlening voor het  
 vaderland had ik genoeg tijd om te kijken welke kant gaat het 
 later op: wordt het verder de studie afmaken in de exacte vakken 
 aan de Uni of de technische kant. 
 Ondernemer zijn leek me ook wel spannend, maar de  
 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel was in de jaren 70’ en 
 80’ streng te noemen: vakdiploma’s waren niet genoeg; je moest 
 ook beschikken over afgeronde opleidingen voor bedrijfsbeheer, 
 bedrijfsvoering en administratie. 
 

 Met de introductie van de PC werd de taak voor de administratie  
 natuurlijk veel makkelijker. 
 

 Wie kent nog het eerste  online bankieren o.a. Girotel en online         
 bestellen van producten: wat een gemak. 

 

Dankzij onze buurtvereniging in Nederland leerde we iemand kennen die reeds een huis in Frankrijk bezat 
en via een beurs maakte mijn vrouw kennis met Eugène de Graaf, gevestigd met een bemiddelingsbureau 
in Zuid-Frankrijk; aldus zijn we eind 1998/1999 terecht gekomen in Pepieux en sinds 2018 is dit ons  
primaire woonverblijf! 
Nog even verder over de PC; ook voor mij blijft dit een toverkastje met ontzettend veel mogelijkheden, 
maar net als een tovenaar moet je toch de goede spreuken zoeken in het toverboek! 

 

Introductie kandidaat bestuursleden voor de functies Penningsmeester en Leden-administrateur. 

Onze website is gehackt! 
 
Ter informatie:           

Meerdere leden kregen geen toegang tot onze website.  
Bij controle door de webmaster bleek onze website gehackt.   
Via de webmaster wordt aan een oplossing gewerkt. 
 

Namens het bestuur, Hans Mulder. 



Gratis mondkapjes voor arme gezinnen én voor 
risicogroepen 

door Theodora Besse 
 

De franse minister van Volksgezondheid Olivier 
Véran  
heeft deze week bekendgemaakt dat 40 miljoen        
stoffen mondkapjes verspreid zullen worden 
over de 7 miljoen minst draagkrachtige gezin-
nen (en alleenstaanden). Voor de verspreiding  
is een contract afgesloten tussen de overheid en 
La Poste, die ervoor zal zorgen dat de ervoor in 
aanmerking komende gezinnen de mondkapjes 
in hun brievenbus vinden. De door La Poste  
verspreide stoffen mondkapjes zijn goedgekeurd 
door la Haute Autorité de la Santé.  
Ze zijn wasbaar en 30 keer herbruikbaar. 
 
Daarnaast worden ook nog twee miljoen eenmalig te gebruiken chirurgische wegwerpmondkapjes           
gereserveerd voor personen die geacht worden tot de risicogroep te behoren: 
- alle personen boven de 70; 
- patiënten met een hartafwijking 
- patiënten die een beroerte hebben gehad of lijden aan hoge bloeddruk; 
- diabetespatiënten, die insuline gebruiken of complicaties ondervinden als gevolg van hun suikerziekte; 
- nierpatiënten die gedialyseerd worden; 
- kankerpatiënten onder behandeling voor hun ziekte. 

 

Deze personen kunnen kunnen de chirurgische mondkapjes 
op doktersvoorschrift afhalen bij de apotheek. Ze worden door de Sécu vergoed. 
Wanneer je huisarts het in jouw geval niet nodig vindt, krijg je 
geen ordonnance en dus geen gratis chirurgische mondkapjes. 

 

Consumentenorganisatie Que Choisir is (evenals andere consumentenorganisaties) van mening dat, nu de 
mondkapjes sinds afgelopen maandag algemeen verplicht zijn gesteld in gesloten openbare ruimtes,        
iedereen een gratis mondkapje zou moeten ontvangen. Sommige politici zijn dezelfde mening toegedaan. 
Emmaüs in Parijs verstrekt gratis mondkapjes aan iedere dak- en thuisloze die er om komt vragen. Enkele 
gemeenten verspreiden al langer gratis stoffen mondkapjes onder hun inwoners. Zo vond ik enige tijd terug 
tot mijn verbazing een stoffen mondkapje in de brievenbus, net nadat ik het door mijn dochter zelfgenaaide 
mondkapje was verloren! 
Volgens minister Olivier Véran beschikt de franse overheid over meer dan 400 miljoen chirurgische  
mondkapjes en over 60 miljoen FFP2-mondkapjes. "We hebben in totaal meer dan 4 miljard mondkapjes 
gekocht en daar komen nog de stoffen mondkapjes bij, die overal te koop zijn, aldus de minister van  
Volksgezondheid. 
Bronnen: LesEchos.fr en NotreTemps.com 
  

 

 

 

https://www.nederlanders.fr/m/blogpost?id=3295325%3ABlogPost%3A1010392 
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https://www.nederlanders.fr/m/profile?screenName=3qidb9c4lai2u
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_de_protection_FFP
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/quatre-questions-sur-les-masques-gratuits-bientot-distribues-par-le-gouvernement-1225969
https://www.notretemps.com/dossier-coronavirus/covid-19-masques-gratuits-qui-peut-en-beneficier,i224299
https://www.nederlanders.fr/m/blogpost?id=3295325%3ABlogPost%3A1010392
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Doisneau was een belangrijke Franse fotograaf in de 
jaren ’40 en ’50. Naast zijn ontelbare modefoto’s 
waren het vooral zijn reportages, reclamewerk en 
satirische portretten die hem beroemd maakten. 
Doisneau werd beroemd door zijn foto’s van het 
straatleven. Hij noemde zich eerder een 
“beeldenvisser” dan een “beeldenvanger”, onder an-
dere omdat hij zich mengde (onderdompelde) onder 
zijn onderwerpen. Hij is een geduldige voorbijgan-
ger die een zekere afstand tot zijn onderwerpen 
houdt en afwacht tot zich een klein verhaal afspeelt. 
De foto’s zijn vaak doortrokken met humor, maar 
ook met nostalgie, ironie en tederheid. 
Robert Doisneau is ook de fotograaf van de in 1950 
beroemde, in scène gezette, “Le baiser de l’hôtel de 
ville”, oftewel De kus voor I’Hôtel de Ville. Deze 
foto is al miljoenen keren gereproduceerd en geldt 
voor veel mensen als hèt symbool van verliefdheid. 
In 2013 vond in het Nederlands Fotomuseum in  
Rotterdam de tentoonstelling Robert Doisneau 
Meesterlijk straatfotograaf plaats.  
 
 
 
 
 

Circulade van Bram 
Na de lunch willen we een bezoek brengen aan de 
Circulade van Bram, die op dit moment bijna geheel 
is gerestaureerd. Bram is een zogenaamde 
“cirkelvormige” stad (in de lokale taal “circulade”). 
De stad heeft een lange geschiedenis die begon in de 
oudheid. Tijdens de Romeinse bezetting heette het 
Eburomagus en was het een machtig economisch 
centrum. De eerste ring van de stad werd gebouwd 
in de 11e eeuw en heeft nog steeds een diameter van 
ongeveer 75 meter. 
 

De tweede ring van de “circulade” met een diameter 
van 150 meter werd gebouwd in de 12e eeuw en in 
de 13e eeuw verving een nieuwe kerk, gewijd aan de 
heilige Julien en Sainte Basilisse – die vandaag de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dag nog steeds staat – het oudere religieuze gebouw 
in het centrum van de nederzetting.  
Opeenvolgende ringen van huizen hebben  
geleidelijk aan de oorspronkelijke kern ontwikkeld. 
De huidige kerk van Bram is het oudste en grootste 
monument van de stad; zoals gezegd werd ze in de 
13e eeuw in gotische stijl gebouwd, maar door de 
eeuwen heen meermaals gerenoveerd. 
Programma 
11.00 uur Rondleiding met gids langs de tentoonstel-
ling van Robert Doisneau 
12.30 uur Lunch in restaurant Cuisine d’Ici et Là in 
Bram 
14.30 uur Wandeling door de Circulade van Bram 
 

De kosten bedragen € 25,= p.p. alles inbegrepen.  
 

U kunt zich aanmelden bij Ann Israel 
email:  annisrael@nvlr.eu of bij Coby Daverveld 
email cobydaverveld@nvlr.eu 
 

Musée Essar(ts), Parc des Essars, Avenue Georges 
Clemenceau, Bram. Googlemap 
 

https://www.villedebram.fr/culture-tourisme/essarts_bram/ 

De Cultuurclub presenteert op vrijdag 4 september: 
Robert Doisneau, meesterlijk straatfotograaf 

 
De Cultuurclub van de NVLR is op vrijdag 4 september te gast in het circuladestadje Bram, twintig 
kilometer ten westen van Carcassonne. We bezoeken eerst de fototentoonstelling ‘Ombre et Lumiè-
re’ rond de beroemde fotograaf Robert Doisneau in het intieme museum ESSAR(T)S en na de lunch 
maken we kennis met het totaal vernieuwde hart, de circulade rond de kerk van Bram.  

mailto:annisrael@nvlr.eu
mailto:cobydaverveld@nvlr.eu
https://www.google.nl/maps/place/Essar%5Bt%5Ds,+Espace+Arts+et+Culture/@43.2411856,2.1091443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae49837006
https://www.villedebram.fr/culture-tourisme/essarts_bram/
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Ook dit jaar exposeert een groep internationale kunstenaars in Maison Gramont in Fanjeaux. Een prachtig oud 
gebouw met talrijke kamers. Elke kunstenaar exposeert in een afzonderlijke ruimte. In totaal bijna 150 werken:  
schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, grafiek, multimedia. 
Een hoogwaardige tentoonstelling van zeer gestileerde hedendaagse keramiek, onverwachte kleuren, leuke    
dierenbeelden, enorme schilderijen met adembenemende perspectieven. 
Toegang gratis, geopend van 15.00 - 18.30 uur 
 

Maison Gramont, Place des Halles, 11270 Fanjeaux. 
 

http://www.fanjeaux.info/GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/PAGE_Accueil.awp 
 

Internationale Expo Moderne Kunst in Fanjeaux 
Tot zondag 5 september dagelijks van 15.00-18.00 uur 

  Marie DENIS                                                        

  Europe Direct Montpellier Occitanie 

  14 Afdaling naar Barrat, 34000 Montpellier, 04 67 02 72 72 
   Vind ons op www.europelr.eu , Facebook en Twitter 

 

Europe Direct Montpellier 
Europese week van de schilderkunst in Occitanië 

van 12 tot 16 oktober 2020 

Maison de l'Europe in Montpellier organiseert 
voor het 16e opeenvolgende jaar de ‘Europese 
week van de Schilderkunst’, van 12 tot 16 oktober 
2020 in Montpellier en 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,  uiterlijk tot 13 september.  
Voor meer informatie kunt u contact met ons      
opnemen op e-mailadres www.europelr.eu of  
telefonisch op  0467 02727272  of    
06 98 18 75 64. 
 

 

Nuttige websites: 
 

https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/tout-lagenda  
https://www.ville-beziers.fr/que-faire-a-beziers/agenda                                                                
https://www.narbonne-tourisme.com/tout-lagenda 
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/votre-sejour/agenda/tout-lagenda/  
https://ww.europe.nu 
  

NVLR%20NieuwsBrief%20%20Nr.%202,%20%20%2025%20%20februari%202020%20%20pagina%202/8.
http://www.fanjeaux.info/GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/PAGE_Accueil.awp
https://www.google.com/maps/search/14+Descente+en+Barrat++%0D%0A++++++++++++++++++++34000?entry=gmail&source=g
https://www.europelr.eu/
https://www.facebook.com/pg/Maison-de-lEurope-de-Montpellier-Europe-Direct-Montpellier-Occitanie-203992852956696/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/EuropeMtpOc
https://www.europelr.eu/
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/tout-lagenda
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/tout-lagenda
https://www.ville-beziers.fr/que-faire-a-beziers/agenda
https://www.narbonne-tourisme.com/tout-lagenda
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/votre-sejour/agenda/tout-lagenda/
https://www.europa-nu.nl/id/vjthfgrtw3lr/aanmelden_nieuwsbrief_europa_nu?ac=1:lb7:i=vlatax9et9qi:puTg%2bNCbS2LYOaNdXFdsI2qvN00
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Henny Gort Rottier en Peter      
Jansen vonden het tijdom met    
bijpraat-lunches te starten in de 
westelijke kant van onze NVLR 
regio, te  weten in Aigne. Henny 
zal het aanspreekpunt zijn voor de        
organisatie van deze bijpraat-                                                
lunches, 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 eerstvolgende bijeenkomst is 
op dinsdag 22 september . U kunt 
zich aanmelden bij Henny Gort 
Rottier tot  uiterlijk  17 september,  
op mailadres:    
 

bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 
 

De volgende lunches vinden plaats  
op dinsdag 27 oktober en 26      
november. 
 

Adres: Restaurant La Caragol,  
Place de la Fontaine, Aigne. 
 

Google Maps 

Bijpraatlunches Aude en Herault in Aigne 
 

Dinsdag 22 september 11.30- 15.00 uur 

Bijpraatlunch  in Gabian   
Woensdag 9 september  van 11.30  

 

Ook voor nieuwe leden een uitgelezen kans om kennis te ma-
ken 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 toe-
gestuurd. 
  

 

https://la-tavernat.business.site/  

 
 

Start%20bijpraatlunches%20Aude%20en%20Herault%20in%20Aigne
Start%20bijpraatlunches%20Aude%20en%20Herault%20in%20Aigne
https://www.google.com/maps/place/Lo+Cagarol/@43.3323843,2.7969863,15z/data=!!3m4!1s0x0:0xa2145d1fb61f4df!8m2!3d43.3323843!4d2.7969863
mailto:bijpraatlunch@gmail.com.
https://la-tavernat.business.site/
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Te koop 
 

Renault Clio 3 diesel 2006 met clim/airco, 167500 km 
Prima auto, goed onderhouden. Sinds 2007 in bezit.  
€ 2400 
j.vanderbij@orange.fr  Tel. 04 67 25 35 13. 
 

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 ver-
fraaiing van La Maison Blanche in 
Washington. We hebben wat te 
bespreken bij de lunch! 
 

Afstand: 8 km; duur: 2u30;  
hoogteverschil 85 m. Moeilijk-
heidsgraad: gemakkelijk.  
 

Vlakke wegen en bospaden;         
15 min stijgen over een              
gemakkelijke weg. 
 

Idee: Wil je niet meewandelen 
maar wel mee doen aan de  
picknick dan is deze locatie heel 
geschikt om s’ochtends onder de 
platanen of op een van de  
terrassen in het dorp te vertoeven. 
 

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. 
 

Picknick: 
Ieder neemt z’n eigen lunchpakket 
mee dat kan worden achtergelaten 
in de auto.  

Neem stoel en tafeltje mee. Zorg 
voor voldoende water  
en zonbescherming. 
Voor een wijntje, glazen en  
een knabbeltje zorgen wij. 
 
 

Voorzorgen ivm. Covid19 
Ook grotere groepen mogen weer 
de natuur in, maar we vragen wel 
eenieder de volgende regels in 
acht nemen: 

 

 -    we houden afstand zoals we                                                   
      inmiddels gewend zijn; 
 -    heb een mondkapje bij je, níet 

voor tijdens de wandeling (!), 
maar ervoor en erna als je 
dicht bij elkaar bent; 

 -   heb je symptomen van  
 Covid19 gehad of nog          

verkoudheidsklachten, ga    
dan niet mee. 

 

 
 

Er mag weer gewandeld worden! 
23 september: Cessenon-sur-Orb met picknick aan de Orb! 

Aanmelden deelname en/of lunch: graag uiterlijk 18 september 
 

Paula Droppert tel: 0468 915167, drop.p@orange.fr 
 

Carla van Gellecum tel: 0468 436751, mob:  07 81 53 32 33,  carlarob@sfr.fr 

 

Ernst van Hoorn tel: 0468 915699,       mob:   07 80 09 65 88,  evanhoorn@orange.fr 

Dit zijn dezelfde regels die     

de wandelclubs van de FFRP 

(Fédération Française de la 

Randonnée pédestre) momen-

teel hanteren. 

http://www.joepbijnen.webnode.nl/
mailto:drop.p@orange.fr
tel:0468
mailto:carlarob@sfr.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr
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Cabrioletrit in Caux 

     woensdag 16 september 10.00-17.00 uur 
 
Wij zijn door verschillende leden benaderd om in september nog een cabrioletrit te organiseren 
en dat willen we heel graag. Wij hebben er over nagedacht hoe we dit op een goede en veilige 
manier kunnen doen. Afstand houden van elkaar is geen probleem, want iedereen rijdt in zijn 
eigen cabrio achter elkaar aan. De lunch zal dit keer niet in een restaurant  zijn, maar we houden  
een picknic. Iedereen neemt voor zichzelf een opvouwbare stoel mee en een lunchpakket.  
Wij zorgen voor een grote schaduwrijke picknicplek, zodat iedereen op een veilige afstand  
van elkaar kan zitten. 
 

Met vriendelijke groet,      
Nick en Yolande Mol 

Start: 11 Route de Fontes 34720 Caux.                       
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com,  
tel. 04 67 90 87 91   
 
https://maps.google.com/maps 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de lunch (met boeken- en cd-ruil) worden     
bijjzonder welkom geheten door gastvrouw Johanna 
van Chateau l’Horte, Route d'Escales,                
11700 Montbrun-des-Corbières . 

De gezellige ambiance en de gastvrije ontvangst         
was weer een reden om voor deze locatie te kiezen. 

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 bijeenkomsten    
hebben een leuk bedrag voor de Alzheimer stichting 
opgeleverd. 

De lunch begint om 13.00 uur en kost  € 26,00,=      
(3 gangen incl. wijn en koffie). 

Opgave  deelname voor 10 oktober a.s. bij             
Cobydaverveld@nvlr.eu en majavandewee@nvlr.eu. 
Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u  
bericht. 
 

 
Googl Maps 

Boekenlunch in Montbrun-les-Corbières 
Vrijdag 16 oktober 12.00 uur 

Om 12.00 begint de boekenruil en om 13.00 uur de lunch 

mailto:yolande.caux@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/11+Route+de+Fontes,+34720+Caux/@43.5144563,3.36576,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b1696317a89873:0xab64c61c53d09378!8m2!3d43.5144563!4d3.3679487?hl=en
https://www.google.com/search?q=chateau+l%27horte+montbrun&oq=chateau+l%27horte+montbrun&aqs=chrome..69i57j0l2.6373j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

