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Woensdag 9 juni 11.30 uur 
Bijpraatlunch Gabian 

 
Zaterdag 3 juli 16.00 uur 
Vernissage in Roquecourbe-Minervois 

 
Woensdag 16 juni 10.00 uur 
Wandeling Conques-sur-Orbiel, 
  

  
Woensdag 7 juli  11.20 uur 
Bijpraatlunch Gabian 

16 Juni: Wandelen bij Conques-sur-Orbiel met picknick! 

 
 
 
 
 

Activiteiten juni-juli  

Corona de wereld uit, alle regeltjes overboord en weer lekker onbe-
lemmerd de natuur in, dat schreef ik eind april op deze plek. Eerst 
het vroege voorjaar met te veel Nederlands nat en kil weer, we 
snakten naar die heerlijke lente en pas nú gaat het er toch van ko-
men.  
Extra gemotiveerd en met veel zin werpen we het zoveelste pijltje 
naar onze wandelkaart, dat naast een stille landweg prikt. Niet bij 
veel van onze wandelaars bekend vermoed ik, maar een échte ver-
rassing: een uitgestrekt plateau met zeer gevarieerde begroeiing. 
We maken gebruik van een netwerk van boswegen en sfeervolle 
paadjes, niets vermoedend staan we plotseling aan de rand van een 
immense vallei met het meanderende riviertje Rieu Sec diep bene-
den ons. Het indrukwekkende uitzicht maakt ons even stil.  
Dé plek om elkaar weer te ontmoeten, met picknick en voldoende 
schaduw, komt het zien! 

Afstand: 6,2km; duur: 2u20; hoogteverschil 82m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling over 
goed begaanbare bospaadjes en boswegen, hier en daar een beetje stijgen. Op een klein gedeelte kan een 
wandelstok van pas komen. 
Verzamelen: 10h00, parkeerplaats aan de D901, 2½ km ten westen van Conques. Hoe daar te komen? Je 
bent op de rotonde aan de westkant van Conques (recent aangelegd, dicht bij de brug die vanuit het  
centrum over de Orbiel gaat), rijd in noordelijke richting (D101). Na 700m linksaf (bord Salitis, Capitelles), 
na 500m weer linksaf (bord D901), na 2km rechts onze verzamelplaats. 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 i.v.m. Covid19 
Ook grotere groepen mogen weer de natuur in. We houden toch nog afstand en hebben een mondkapje bij 
ons als dat nodig mocht zijn.  
 
Aanmelden: uiterlijk voor 11 juni 
Paula Droppert tel: 0468 91 51 67;  drop.p@orange.fr  
Carla van Gellecum tel: 09 77 30 81 09; mob: 07 81 53 32 33; carlarobvg@orange.fr  
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99; mob: 07 80 09 65 88; evanhoorn@orange.fr  
  

mailto:drop.p@orange.fr
mailto:carlarobvg@orange.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr
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Vernissage bij Maria Voets 
 
Op zaterdag 3 juli a.s. vanaf 16.00 uur is er een vernissage 
bij mij thuis. 

De expositie toont:  
 
beelden van steen - Maria Voets  
sieraden van steen - Fleurette Abrard  
 
Adres: 
3 Rue des Puits  
11700 Roquecourbe-Minervois 

Tour de France 2021 

De 108e Tour de France start 

op zaterdag 26 juni  in Brest, 

Bretagne, en finisht op zondag 

18 juli op de Champs-Élysées 

in Parijs. 

Komt het circus 

ook bij u in de 

buurt? Zie hier de  

etappebeschrijving  

 

 
   
 

 

De zomereditie van 

NieuwsNed, nr. 107, is zo-

juist op de post gegaan en 

zal dus over enkele dagen in 

uw brievenbus glijden. 

Wilt u een digitale versie  

ontvangen stuur dan een 

mailtje naar:  

 

redactie.nvlr@gmail.com 

 
Wandelen langs zeemansgraven bij Gruissan  
Door Anja Geerts 
 
Op het kaartje van Topoguide van het Office du tourisme uit 
Gruissan staan zes mooie wandelingen die goed aangegeven zijn. 
Wij kozen de Notre Dames des Auzils, een wandeling van 7,5 km. 
De zeemansgraven en de kapel liggen boven op de berg. De zee-
lieden liggen daar niet echt begraven; het zijn monumenten om 
hen te gedenken. De teksten op de grafstenen zijn indrukwek-
kend; de meeste zeelieden zijn op jonge leeftijd op zee gestorven 
in een storm of door schipbreuk. Als je zo naar boven loopt en de 
teksten leest, dan word je daar wel even stil van. Aan het eind 
van het pad ligt La Chapelle des Auzils. Het uitzicht op de Middel-
landse Zee en Gruissan is betoverend mooi. Bij helder weer is 
zelfs de Mont Saint-Clair in Sète te zien. Deze klim naar de zee-
mansgraven is uitstekend te combineren met een wandeling over 
de stranden van Gruissan en een hapje in een van de restau-
rants.  
Op deze sites vind je informatie over de kapel, de zeemansgraven 
en ‘le jardin de l’ermite’: 
 
https://www.ville-gruissan.fr/notre-dame-des-auzils 
Informatie in het Nederlands: https://www.bibere.com/
zeemanskerkhof_in_Gruissan_94.html 

https://www.touretappe.nl/tour-de-france-2021-parcours/
mailto:redactie.nvlr@gmail.com
http://www.fromagehollandais.eu/
https://www.ville-gruissan.fr/notre-dame-des-auzils
https://www.bibere.com/Zeemanskerkhof_in_Gruissan_94.html
https://www.bibere.com/Zeemanskerkhof_in_Gruissan_94.html
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Terugblik 

De eerste activiteit na het déconfinement: de lezing van Adrian Vos 
op 20 mei in Bram. Groot succes! Zo'n 30 leden waren aanwezig.  
Na afloop werd een Indische maaltijd geserveerd op een voor de zon 
(puf, puf, puf) beschutte plaats. 
 

 

Tijdelijke samenstelling bestuur  
met nieuwe e-mailadressen 
 
Tot de Algemene Ledenvergadering, die gepland 
staat voor zaterdag 9 oktober 2021, is de samen-
stelling van het bestuur als volgt: 
 
 
Interim-voorzitter 
Louk Wendels 
E: voorzitter.nvlr@gmail.com 
 
Interim-secretaris 
Jan Jaap ten Hoor 
E: janjaap@tenhoormediation.nl 
 
Penningmeester 
Nelleke Streefkerk 
E: penningmeester.nvlr@gmail.com 

Interim-ledenadministrateur 
Annette van der Bij 
E: leden.nvlr@gmail.com 

Activiteitencoördinator 
Marianne Lesquillier 
E: marianne.lesquillier@orange.fr 

Laatste oproep     

 

De penningmeester 
verzoekt de leden 
die tot op heden hun 
contributie voor het  
verenigingsjaar 2021 
nog niet betaald 
hebben, dit alsnog 
zo spoedig mogelijk te doen. 

 

Het bedrag dient te worden overgemaakt 
naar de Caisse d’Épargne te Olonzac: 
IBAN code: FR76 1348 5008 0008 9114 
2122 183, ten name van Ass. NVLR 
(onder vermelding van uw lidmaatschaps-
nummer dat u op de envelop van 
NieuwsNed vindt). 

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij 
Nelleke Streefkerk 

E: penningmeester.nvlr@gmail.com  

https://huisinlanguedoc.eu/
mailto:voorzitter.nvlr@gmail.com
mailto:janjaap@tenhoormediation.nl
mailto:penningmeester.nvlr@gmail.com
mailto:leden.nvlr@gmail.com
mailto:marianne.lesquillier@orange.fr
mailto:penningmeester.nvlr@gmail.com
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Carnet Qui est Qui 

De Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR) is een gezelligheidsvereniging, die ge-
rund wordt door leden voor leden. Nu het coronatijdperk op zijn retour lijkt, kunnen leden elkaar 
weer gaan opzoeken om samen activiteiten te ondernemen en elkaar beter te leren kennen. Met 
behulp van het Carnet Qui est Qui kunt u snel een gezicht, plaats en e-mailadres of telefoonnum-
mer van een van de medeleden opzoeken. Om te zien wie bij u in de buurt woont, gaan we de 
gegevens sorteren op postcodegebied. 

Als u in het Carnet Qui est Qui wilt worden opgenomen, vul dan zelf in onderstaand voorbeeld 
datgene in wat u met uw medeleden wilt delen. Wij raden u aan om naast uw woonplaats en 
postcode alleen uw e-mailadres óf uw telefoonnummer op te geven. Adressen en andere wetens-
waardigheden kunt u immers later samen uitwisselen. 

Hieronder ziet u een voorbeeld en een “formuliertje” voor het invullen van uw eigen gegevens. De 
informatie waarvan u denkt dat die interessant of nuttig is voor andere leden kunt u vermelden in 
maximaal 100 woorden. Ook kunt u natuurlijk vermelden hoe u zou willen bijdragen aan de ver-
eniging. 

Mocht uw foto te groot zijn, dan kunt u deze ook separaat aan ons toezenden.  
Door middel van dit formulier geeft u toestemming uw gegevens te publiceren in het Carnet Qui 
est Qui.   

Mocht u in een later stadium besluiten deze toestemming in te trekken, dan kunt u dit doen door 
een berichtje te zenden naar de redactie. Bij een volgende uitgave van het Carnet zullen uw ge-
gevens dan niet meer worden opgenomen.  

Stuur uw bijdrage op aan: RedactieNieuwsNed@gmail.com 

 

Zie hieronder een ingevuld voorbeeld. Een leeg formuliertje om zelf in te vullen staat op pag. 5 

 

 

  

 
Nienke M. Aukema 

NISSAN LEZ ENSERUNE postcode: 34440 

E: nmaukema@gmail.com /info@uwdietist.eu 

Jan Jaap en ik wonen sinds 2015 permanent in 
Frankrijk, nadat wij eerst 20 jaar het huis voor 
vakanties gebruikten. Tot mijn pensionering was 
ik eigenaar van meerdere diëtistenpraktijken Bon 
Appétit en werkte ik 40 jaar als diëtist. Nu schrijf 
ik wekelijks een column over leefstijl en voe-
ding. Bent u geïnteresseerd, neem een kijkje op: 
www.uwdietist.eu. Als hoofdredacteur ben ik 
eindverantwoordelijk voor de inhoud en vormge-
ving van ons aller tijdschrift NieuwsNed. Dit 
werk doe ik met veel plezier en hoop ik nog vele 
jaren in goede gezondheid te doen. 

Hobby’s:  lezen, schrijven, koken, naaien, knut-
selen 

Sporten:  wandelen, golf 

  

mailto:RedactieNieuwsNed@gmail.com
mailto:nmaukema@gmail.com
mailto:info@uwdietist.eu
http://www.uwdietist.eu
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Plaats hier uw foto: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam: 

Woonplaats + postcode: 

E-mail: 

  

Plaats hier uw eigen tekst in max. 100 woorden: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hobby’s: 

 

Sporten: 
 


