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Le Jardin extraordinaire     

Zin in een originele ontdekking? Een buitengewone plek die kunst en natuur  
combineert?  
Een wandeling vol met bloemen en kunstwer-
ken? 
Ga dan dinsdag 7 september mee met de Kunst- 
en Cultuurclub naar  
Le Jardin extraordinaire in Lieurac in de Ariège 

 
Er bestaat een botanisch en artistiek parcours in de 
Ariège. Le Jardin Extraordinaire in Lieurac is een op-
merkelijke ontdekking, een plek die zich onderscheidt 
van het gewone, want kunst en natuur vallen hier sa-
men in een artistieke en botanische wandeling. Echt 
een originele ontdekking, waar bloemen en calva's 
zich vermengen met kunstwerken tot een poëtisch 
geheel. Het staat vol met kleine kunstwerken, in har-
monie met en volledig geïntegreerd in tapijten van 
bloemen en bedden met vergeten planten. Het totaal 
is een prachtig werk en een sublieme artistieke prestatie. Het is een evenement met als doel 
kunst voor iedereen toegankelijk te maken door landbouw, cultuur en kunst te combineren in 
een landschap tussen rivieren, bomen en heuvels. 
 
Een gids leidt ons door deze tuin vol originaliteiten! Het wordt een aangenaam en ontspannend 
bezoek van ongeveer 1,5 uur waarin we geconfronteerd worden met talrijke soorten planten en 
fantasierijke kunstwerken!  
Een klein bezoek aan de souvenirwinkel is aan te raden. Daar vindt u bloemzaden die u in uw 
eigen tuin kunt zaaien. 
Le Jardin Extraordinaire is verboden voor honden.  (zie verder pag. 2) 

 
AGENDA NVLR-ACTIVITEITEN 

  
          Augustus/september 2021 
 

Woensdag 11 augustus 
Bijpraatlunch in Gabian 

Woensdag 15 september 
Cabrio-rit vanuit Caux 

Dinsdag  7 september 
Met de Cultuurgroep naar Le Jardin Extra-
ordinaire in Lieurac 

Dinsdag  28 september  
Bijpraatlunch Aigne 

Woensdag 8 september 
Bijpraatlunch in Gabian 

Woensdag 29 september  
Wandeling in Cailhau 

Hoewel de werkelijkheid ons gebiedt nog even voorzichtig te zijn, zijn we blij om de hervatting 

van enkele NVLR-activiteiten te kunnen aankondigen. 
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De excursie vindt plaats op dinsdag 7 september, ’s morgens, rond 10.15 uur. Na afloop wordt een 
lunch geserveerd. Daarna is er een facultatief programma in Fanjeaux. In september 2019 waren 
we met de Cultuurclub eerder te gast in Maison Gramont, gelegen in het hartje van het middel-
eeuwse Fanjeaux. Ook deze zomer wordt daar weer een tentoonstelling van hedendaagse kunst 
gepresenteerd. Tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, papier en textiel staan in de schijn-
werpers! "Verrassend"; "Gloeiend"; "Grandioos" ... dat zullen zeker de kwalificaties zijn die u aan 
deze unieke tentoonstelling zult toeschrijven. 
 
Zie website: https://www.lejardinextraordinaire.net/ 
Le Jardin Extraordinaire, La Fount del Buc, Gouziaud, 09300 Lieurac 
Route Carcassonne Lieurac  Googlemap 
 
Zie website: http://www.fanjeaux.info/GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/PAGE_Accueil.awp 
Maison Gramont, Place des Halles, 11270 Fanjeaux Googlemap 
 
Programma 
10.15 uur Aankomst en ontvangst met koffie in Le Jardin Extraordinaire in Lieurac  
10.30 uur Rondleiding met gids door de tuinen 
12.30 uur Lunch in Le Jardin Extraordinaire.  
15.00 uur Bezoek aan de tentoonstelling in Maison Gramont in het historisch Fanjeaux (facultatief) 
 
U kunt zich vanaf nu, maar graag vóór woensdag 1 september, opgeven voor deelname bij:  
Coby Daverveld cobydaverveld@orange.fr of Ann Israel  cahisrael@orange.fr. 
De kosten bedragen ± € 25,=. 

 

Deelnemers worden aangemoedigd om met elkaar te 
carpoolen. 
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Elke 2e woensdag van de maand: 
Bijpraatlunch in La Tavernat te Gabian. 
Aanmelden via: bijpraatlunch@gmail.com  

Bijpraatlunch in Aigne. 

Informatie en aanmelding bij 

Henny Gort-Rottier 

E-mail:  

bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 
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Woensdag 15 september / 10.00-17.00 uur 
Cabriolet-rit in Caux 

Op veler verzoek organiseren wij ook dit jaar de cabriolet-rit. De voorbereidingen zijn inmiddels 
begonnen en wij doen ons uiterste best om een mooie en interessante route uit te zetten. 

De spelregels blijven eenvoudig, de enige voorwaarde is dat je de rit met een cabriolet maakt (dit 
is elke auto zonder vast dak). 

We starten in Caux (11, Route de Fontès) om 10.00 uur. Na een kopje koffie gaan we op weg en 
rond het middaguur gaan we ergens lunchen. We rijden in konvooi, maar voor alle zekerheid krijgt 
iedere deelnemer een routebeschrijving mee. De bedoeling van de rit is vooral genieten van het 
landschap, het is dus géén rally. Rond 17.00 uur zal de rit eindigen in Pézenas, waar wij ter afslui-
ting iets gaan drinken. 

 

Aanmelden voor 1 september bij Nick en Yolande Mol.  

E: yolande.caux@gmail.com 
  
tel: 04 67 90 87 91.  
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Woensdag 29 september 10.00—15.00 uur 
Wandelen bij Cailhau 

Het najaar staat voor de deur en dat kan onze wandelgroep na de tergend lange “gedwongen 
winkelsluiting” best gebruiken. Vooral eind september hebben we de combinatie van het geriefe-
lijke van de zomer en het begin van de herfst met de verkleuring en de rust in de velden. Die 
kleuren en de wijdheid was ook wat Achille Laugé aantrok bij Cailhau. Hij ging de velden in en 
produceerde er rond 1900 een omvangrijk oeuvre van impressionistische werken (foto). We 
staan op het Place de l’Église en laten het geweldige uitzicht rondom op ons inwerken. Je hoeft 
geen kunstschilder te zijn om je niet over zijn keuze te verbazen. Die glooiende velden met af en 
toe een bomenlaan maken de omgeving van  
Cailhau tot een bijzondere plek. We gaan er wande-
len en iets opsnuiven van de decors die Laugé aan 
het doek toevertrouwde. 

Afstand: 6,7km; duur: 2u10; hoogteverschil 82m.  
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Vlakke wandeling 
over goed begaanbare onverharde wegen, één  
korte stijging. 

Verzamelen: 10h00, bij de Mairie van Cailhau 
(Aude), boven in het centrum van het dorp. Neem 
vanuit Carcassonne de D119 ri. Montréal, kort na 
M. linksaf D21, daarna linksaf de D623 op, dan 
linksaf D18. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 
 
Voorzorgen ivm. Covid-19 
Neem voor het restaurant een vaccinatiebewijs en 
een mondkapje mee. 

Lunch: opgeven uiterlijk 24 september. 

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 
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INGEZONDEN BERICHT 
 
Niet iedereen staat achter verplichte vaccinatie en het gebruik van de pass sanitaire als toegang 
tot het openbare leven, openbaar vervoer en uitgaansleven. Wij respecteren ieders keuze om 
zich wel of niet te laten vaccineren. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Als jij ook 
twijfels hebt, kun je je alleen voelen. Mocht je behoefte hebben aan contact, bel dan met één 
van ons. 
 
Margo Vos +33 6 31 65 26 14  
Pauline Datema +33 6 73 15 63 85. 
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Tips van onze leden: 

Tot 22 augustus a.s. biedt les Folies Gruss in Béziers u een fantastische avond. 
 
Wat de familie Gruss in Béziers biedt is niet zomaar een show, het is een adembenemend spekta-
kel. Het is een feest om les Gruss te ontmoeten. De hele familie van Alexis en Gipsy Gruss van 
jong tot oud heeft een of meerdere rollen. Ze lijken allemaal van elastiek, zijn muzikaal, geestig 
en houden overduidelijk van hun paarden die ze op hoog niveau berijden. Het zijn echte alles-
kunners. Bovendien zijn ze allemaal even aardig en goedlachs. Wat een kwaliteit, niets is aan het 
toeval overgelaten. Van het pleepapier tot aan de stallen, van de uitvoeringen tot aan de belich-
ting en muziek, overal is over nagedacht en alles klopt. 
 
Vanaf 19.30 uur is het publiek welkom om mee te genieten van de Gruss sfeer. In het voor-
programma in het buitenrestaurant kunnen kinderen spelen in het kinderparadijs. Onder het ge-
not van een drankje van de cave cooperative van Sérignan en/of een burger, op het geluid van 
het orkest van Sylvain Roland met de betoverende stem van Candice Parise, kunnen toeschou-
wers ontspannen.  
Wij beleefden met al onze (klein)kinderen een onvergetelijke avond.  
https://www.leclercbilletterie.com/fr/manifestation/les-folies-gruss-billet/idmanif/503086 
 
N.M. Aukema 
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Touketa, een belevenis 
 
Ooit aten wij in Nederland in een bekend restaurant waar iedere zoveel minuten een perso-
neelslid kwam vertellen dat dit hapje toch echt een belevenis was, dat dit slokje een bijzondere 
ervaring zou zijn en dat de bediening voor een adembenemende avond zou zorgen. Aan super-
latieven geen gebrek. 
 
Onlangs wilden wij op een zondagmiddag eens iets anders. Wij reden naar Montréset, waar op 
Chateau l’Ollieux Romanis de wijnbar Touketa het zomerterras op de heuvel weer had geopend. 
Het uitzicht is werkelijk zoals op de website wordt voorspeld: adembenemend mooi. Zo stel je 
je Frankrijk voor met een oneindige horizon. Het meubilair is eenvoudig, stoer, maar wat chef 
Arthur in een van de 3 containers op uw bord tovert is voor deze eenvoudige ambiance specta-
culair. Alles is vers uit eigen tuinen en uiteraard zijn de wijnen van Chateau l’Ollieux Romanis, 
maar ook van bevriende wijnbouwers uit de omgeving.  
 
Het grappige is, dat dit terras met vriendelijke en resolute bediening je onmiddellijk blij maakt. 
Er kunnen 30 gasten plaatsnemen onder bamboeluifels.  
 
Wij hadden deze gastronomische ervaring midden in de natuur niet willen missen.  
Het Touketa zomerrestaurant blijft tot september boven op de heuvel open, daarna verhuizen 
ze weer naar beneden, onderaan de heuvel.  
 
Réservation conseillée : 
T: +33 (0)4 68 43 35 20 ou 06 33 99 55 76          
E-mail: Ollieux@artisans-partisans.com 
 
N.M. Aukema 


