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Agenda

Activiteitencommissie

Dinsdag 22 september
Aigne , 11.30 uur
Bijpraatlunch (zie pagina 3).
Woensdag 23 september
Cesseson-sur-Orb, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 2).
Donderdag 1 oktober
? 10.00 uur
Pétanque (zie pagina 5).
Vrijdag 16 oktober
Montbrun-les-Corbières,
12.00 uur Boekenlunch
(zie pagina 5).

Internetbulletin van de
Nederlandse
Vereniging
Languedoc-Roussillon

Woensdag 28 oktober
St. Pierre de la Mer, 10.00 uur
Wandeling (zie pagina 7).

Cercle Néerlandais
Languedoc-Roussillon
Dutch association
Languedoc-Roussillon

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

Tips van onze leden
Woensdag 16 september
Caux, 10.00 uur
Cabrioletrit (zie huidige pagina).
Zondag 11 toktober
Beziers, rondwandeling Trompe l’oeils
(zie pagina 4).

Lees ook:
6 sept. en 4 oct.
De Ferme en Ferme (zie pagina 2)
Za 19 en Zo 20 september
Europese erfgoeddagen (zie pagina 4.)
Rijbewijzen langer geldig,
(zie pagina 4).
12 t/m 16 oktober
Montpellier, (zie pagina 5)
Week van de schilderkunst.
29/8 tot 13/9 Perpignan
Visa pour l’image (zie pagina 4).
Reisadvies Frankrijk (zie pagina 2).
Nuttige websites (zie pagina 5).

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.

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

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.

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.
Google Maps.

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.
Dit zijn dezelfde regels die de
wandelclubs van de FFRP
(Fédération Française de la
Randonnée pédestre) momenteel
hanteren.

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

Reisadvies Frankrijk |Ministerie van Buitenlandse Zaken
Laatst gewijzigd op: 29-08-2020 |

Nog steeds geldig op: 03-09-2020

In een aantal departementen in Frankrijk is de COVID-besmettingsgraad ernstig toegenomen.
Dit geldt voor de volgende departementen: la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne,
les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines, le Rhône, la Gironde,
la Haute-Garonne, le Gard, le Var, le Vaucluse en le Loiret.
U kunt op vakantie naar Frankrijk maar blijf waakzaam voor het virus. Bij een nieuwe uitbraak kan de
situatie lokaal veranderen.
Voor meer informatie, zie website:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies
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De ferme en ferme
zondag 6 september
van 10.00 tot 19.00 uur
Boeren en wijnboeren in de Narbonnais, Corbières
en Minervois heten u welkom om u hun producten
en know-how te tonen (fruit, groenten, brood,
honing, vlees van kalfsvlees, rundvlees, varkensvlees en lamsvlees, vleeswaren, gevogelte, foie gras
en eendenborst, slakken, kaas en zuivelproducten,
wijnen, vruchtensappen, jam, ijsjes ...).
Voor meer informatie zie website:
http://www.fermiers-audois.fr/

NB:
4 october vind de Ferme en Ferme plaats in de
Minervois. Op bovengenoemde website kunt u alle
informatie hierover lezen.

Bijpraatlunches Aude en Herault in Aigne
Dinsdag 22 september 11.30- 15.00 uur

Henny Gort Rottier en Peter
Jansen starten bijpraat-lunches 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 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
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
zaterdag 19 en zondag 20 september 2020
De Europese erfgoeddagen werden in 1984 gecreëerd en
worden ieder jaar tijdens het derde weekend van september gehouden. In de departementen wordt een groot aantal
(voor het merendeel gratis) activiteiten georganiseerd in
de musea, de tuinen, de openbare of particuliere monumenten en op een groot aantal plaatsen die gewoonlijk
niet voor het grote publiek toegankelijk zijn. Architecturaal, ruraal, industrieel, archeologisch, natuurlijk... het is
een gevarieerd en soms miskend erfgoed dat open wordt
gesteld voor de nieuwsgierige bezoekers, dankzij rondleidingen met een gids of demonstraties, bezichtigingen, lezingen, tentoonstellingen of workshops

Voor meer informatie klik op de links; journée patrimoine in de Aude, Hérault, Lozère en Pyrnées-Oriental
http://www.journees-du-patrimoine.com
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-48-lozere.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-11-aude.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-34-herault.htm
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-66-pyrenees-orientales.htm

Alle Nederlandse rijbewijzen negen maanden langer geldig - CBR
De Europese Commissie heeft ingestemd met een
verzoek van Nederland om de geldigheid van alle
Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95
opnieuw te verlengen. Dit betekent dat alle Nederlandse
rijbewijzen en codes 95 die in de periode van 1 februari
2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen met
negen maanden worden verlengd. Ook de geldigheid van
nascholingscursussen wordt verlengd.
Verlenging rijbewijs
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen
sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het
verlengen van het rijbewijs. Bestuurders van wie het
rijbewijs verlopen is of verloopt in de periode van
1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen
negen maanden blijven doorrijden binnen Europa met
hun verlopen Nederlandse rijbewijs. Die negen maanden
gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.
Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse
rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld
vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar
geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om
goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te
gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling
van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn
ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een
ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het
verkeer. Voor beroepschauffeurs geldt dit ook voor hun
Code 95 (nascholing).

75 jaar of ouder
Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben, kunnen door dit Europese
besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van
wie het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november
2020 verlopen is of verloopt.
https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/
nieuws/alle-nederlandse-rijbewijzen-en-code-95-negenmaanden-langer-geldig.htm

Elk jaar, in Perpignan, een selectie van de beste fotojournalistieke
onderwerpen van over de hele wereld.
Gratis toegang, elke dag van 10u tot 20u, van 29 augustus tot 13 september en het weekend
van 19 en 20 september 2020. Het Convent van de Minimals is toegankelijk in het weekend
van 26 en 27 september van 10u tot 20u.
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions.
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Rondwandeling: Historie van Béziers in 15 trompe-l’oeils
zondag 11 oktober 2020 14:00 uur
De stad Béziers heeft een prachtig wandelproject in het historisch
centrum, met als thema de geschiedenis van de stad, haar cultuur,
tradities, erfgoed en grote mannen.
De geschiedenis van de stad is uitgebeeld in 15 fresco’s, die
aangebracht zijn als trompe-l’oeil. Trompe-l'oeil is een
schildertechniek die bedrieglijk realistisch aandoet. Het
woord trompe-l'oeil betekent letterlijk "bedrieg het oog", ofwel
gezichtsbedrog. Op vervallen, lelijke blinde muren zijn nu
kleurrijke taferelen geprojecteerd waardoor de stad een beter
aanzicht krijgt, maar tegelijkertijd gerestaureerd wordt, omdat
de camouflagetechniek duurzamer is dan direct te schilderen op
de ondergrond. Hierover zondag 11 oktober meer.
Verzamelen: Allées Paul Riquet voor het Theater, Beziers.
Google Maps.
Wilt u een voorproefje? Kijk in NieuwsNed 95 – zomer 2018
(pag. 13).
Opgeven voor de wandeling bij: n.m.aukema@gmail.com. Na
aanmelding ontvangt u een digitale routebeschrijving met uitleg
over de fresco’s.

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.

Marie DENIS
Europe Direct Montpellier Occitanie
14, Descende en Barrat, 34000 Montpellier, 04 67 02 72 72
Vind ons op www.europelr.eu , Facebook en Twitter

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
https://www.nederlandwereldwijd.nl
https://www.service-public.fr/

NVLR NieuwsBrief van 4 september 2020, pagina 6/7.

Boekenlunch in Montbrun-les-Corbières

Vrijdag 16 oktober 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
bijzonder welkom geheten door gastvrouw Johanna
van Chateau l’Horte, Route d'Escales,
11700 Montbrun-des-Corbières .Googl Maps
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
vanderweemaja@gmail.com
Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een
bericht.

Petanque
Donderdag 1 oktober om 10.00 uur in ?
We gaan weer pétanquen. Voor alle liefhebbers
van deze buitensport is er weer de gelegenheid
om te spelen op een mooie baan. De baan in La
Livinière, die gepland stond om te spelen, is
overwoekerd en we zullen uitwijken naar een
ander nader de noemen locatie.
We spelen in de ochtend met aansluitend indien
mogelijk een buitenlunch.
Maximum aantal deelnemers 20, en zorg dat u
een mondkapje bij u heeft.
De nadruk zal liggen op gemoedelijke samen
spelen. Naast NVLR-leden zijn introducés
hartelijk welkom.
U kunt zich aanmelden tot 28 september, met
opgave van het aantal personen en wel/niet
aanwezig bij de lunch, bij Maja van der Wee,
emailadres: vanderweemaja@gmail.com
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Wandelen bij St-Pierre-la-Mer
Woensdag 28 oktober 10.00 uur

Ongetwijfeld trekken onze wandelaars er regelmatig
opuit maar wanneer heeft u voor het laatst wat
kilometers aan de kust gemaakt? Ruim een jaar
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
struikgewas, 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 had zich
ermee bemoeid, men kwam er niet uit.

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.
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 gewen 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.
Dit zijn dezelfde regels die de wandelclubs van de
FFRP (Fédération Française de la Randonnée pédestre) momenteel hanteren.

Afstand: 7,3km; duur: 2u45; hoogteverschil 115m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling
Voor de lunch proberen we een buitenlocatie te vinover goed begaanbare boswegen en bospaden, één
den.
korte wat stenige stijging. Een wandelstok kan van
pas komen.

Aanmelden deelname en/of lunch: graag uiterlijk 23 oktober
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

