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Geeft u nu op!! 

Muzikale Algemene Ledenvergadering wordt feest van weerzien 

U heeft het bericht van het NVLR-bestuur vast wel gelezen: er komt na twee jaar absentie vanwege de 

pandemie nu toch weer een echte ledenvergadering en wel op zaterdag 9 oktober a.s. Ook hebt u be-

grepen dat het bestuur dit moment wil aangrijpen om de onderlinge contacten te hernieuwen of – voor de 

nieuwe leden – kracht bij te zetten. Daarom wordt deze jaarvergadering in feite een feestelijke reünie, 

waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.  

De ALV wordt gehouden in Domaine l’Herbe Sainte in Mirepeisset. In dit wijndomein worden we ontvangen 

met koffie/thee in een goed geoutilleerde vergaderzaal voor het officiële gedeelte. Na de verkiezing en/of 

herverkiezing van enkele bestuursleden en de overige agendapunten wordt u een apéritief aangeboden in 

de feestelijk aangeklede feestzaal. Dit apéritief wordt muzikaal ondersteund door de troubadour Virgil, die 

vooral bekend is vanwege zijn interpretatie van de chansons van Michel Sardou en andere chansonniers.  

Daarnaast zingt Ingrid Smits gezellige meezingers en bekende Franse liedjes.  

         

Na het apéro is het tijd voor de maaltijd. Die wordt geserveerd door Arne en Kris Leirs van Auberge  

La Selette, uit Bize-Minervois. Veel van onze leden hebben inmiddels kennisgemaakt met hun culinaire lek-

kernijen. Voor het menu is een keuze mogelijk tussen vis- en vleesgerechten. Ook kunnen vegetariërs hun 

wensen kenbaar maken. Bekijkt u maar eens onderstaande menu’s: 

 Assiette Gourmande: 
Salade met Ibericoham, paté, vleesmousse met porto, charcuterieën verse groenten, 

evt. vegetarisch voorgerecht 
Of 

Salade Neptune: 
Salade met huis gerookte zalm, tartaar van mosseltjes, gemarineerde vissoorten en verse groenten 

 
******* 

Gekonfijte runds paleron (48 uur) met gratin dauphinois en verse groenten 
Of  

Gegratineerde visschotel met huisgemaakte purée 

Of  
Gegratineerde groentenschotel 

******* 
Dessert:    Clafoutis van appel uit Tourouzelle 
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Het programma van de ALV ziet er als volgt uit: 
09.45 uur Ontvangst met koffie en een broodje. 
10.45 uur Algemene ledenvergadering (Uiteraard krijgt u de vergaderstukken tijdig toegestuurd) 
12.15 uur Apéritief 
13.15 uur Lunch in een sfeervol aangeklede zaal met muzikale omlijsting 
 
De eigen bijdrage voor het apéro en de lunch is vastgesteld op 10,00 euro p.p., te voldoen door overschrij-
ving per bank naar de Caisse d’Epargne Olonzac. IBAN-rek: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183  
t.n.v. Ass. NVLR.  
 
U kunt uw presentie op de ALV en/of uw deelname aan de apéro/lunch opgeven door de bijgevoegde  
antwoordstrook in te vullen en op te sturen naar: 
Coby Daverveld op e-mailadres: activiteiten.nvlr@gmail.com  

Activiteiten-AGENDA       september/oktober 2021 

 
Gelukkig kan ook de bijpraatlunch Aude/Herault 
weer van start gaan!  
Zoals gebruikelijk vindt deze plaats op de laatste 
dinsdag van de maand in Lo Cagarole in Aigne. 
Dus op dinsdag 28 september a.s. 
 
Aankomst rond 12.-u voor een half uurtje bijpraten 
en dan aan tafel. 
Lunch incl. een kwart wijn is €16.-.  
Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven want 
vol is vol! 
Ook hier gelden de covid-regels, dus neem uw pass 
sanitaire of negatieve testuitslag mee. 
 
Opgeven bij Henny Rottier of Peter Jansen via:  
 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com  
 

Dinsdag 7 september 
Le Jardin Extraordinaire in Lieurac.  
Info: activiteiten.nvlr@gmail.com 

Zaterdag 9 oktober  

Algemene Ledenvergadering/ diner en feest!!! 
Zie pag. 1-2 van deze Nieuwsbrief 

Woensdag 8 september  
(iedere 2e woensdag van de maand) 
Bijpraatlunch in Gabian 
Info en inschrijven: bijpraatlunch@gmail.com 

Woensdag 13 oktober 
Bijpraatlunch Gabian 
Inschrijven via: bijpraatlunch@gmail.com 

Woensdag 15 september 
Cabriorit vanuit Caux 
Info en inschrijven: yolande.caux@gmail.com 

Vrijdag 15 oktober  
Dorpswandeling Beaufort. Zie pag. 3 
Inschrijven: info@taalzaken.nl 

Dinsdag 28 september  

Bijpraatlunch Aigne 

Info op deze pagina. 

Donderdag 21 oktober 

Lezing “Vincent op Montmartre” in le Moulin, Bram. 

Nadere info volgt. 

Woensdag 29 september  
Wandeling in Cailhau  
Info en inschrijven bij: evanhoorn@orange.fr 

Dinsdag 26 oktober  
Bijpraatlunch Aigne 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 

  Woensdag 27 oktober  

Wandeling Ornaisons.  

Nadere info volgt. 
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Dorpen met een verhaal 
Zoals ik in NieuwsNed 107 heb aangekondigd, gaat de Activiteitencommissie op vrijdag 15 oktober 2021 
een wandeling door Beaufort en omgeving organiseren. Anja Geerts neemt het initiatief voor de eerste 
dorpswandeling.  
Alvast enkele praktische zaken: 
Opgeven via e-mail op info@taalzaken.nl of telefonisch: +31 622402531 (Anja Geerts). 
Er kunnen maximaal 15 leden deelnemen.  
We sluiten af met een volledig verzorgde picknick op een mooi plekje.  
Kosten: € 10,-- inclusief een drankje.  
Verdere details over aanvangstijd, ontvangstplaats en lengte van de wandeling volgen in de NieuwsBrief 
van oktober.  
Ik kijk ernaar uit om jullie in Beaufort te ontmoeten! 
Anja Geerts, namens de Activiteitencommissie  

In Memoriam  Wout Roelofs 

Heel verdrietig maar met veel mooie herinneringen 
nemen we afscheid van Wout Roelofs. Mijn allerlief-
ste man, mijn super lieve vader en onze liefste opa is 
op 85-jarige leeftijd op 31 augustus 2021 van ons 
heengegaan.  

Wout en Mary hielden van reizen.  
Hun buitenlandavontuur startte met kamperen in een 
2-persoons tentje en ontwikkelde zich tot verre rei-
zen in hun luxe camper. De reizen naar o.a. Spanje, 
Portugal en Marokko waren onbeschrijfelijk mooi en 
ze genoten van het samen op stap zijn.   
Dat hun dochter Marieke met haar gezin naar Frank-
rijk verhuisde was even ingewikkeld, totdat Wout en 
Mary besloten ze gewoon achterna te gaan!   
Wout vond het geweldig om hun project:  
La Manufacture Royale, van dichtbij te volgen.  
  
De verhuizing naar Frankrijk heeft hij samen met  
Mary als één van zijn beste beslissingen ooit ge-
noemd.   
Ze waren actief lid van de Nederlandse Vereniging, 
waar veel hechte vriendschappen uit voortkwamen.  

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Wout veel moeten 
opgeven. Door zijn slechte gezondheid was hij aan 
huis gebonden. Mary heeft vol overgave voor Wout 
gezorgd waardoor hij kon blijven genieten van zijn 
huis en zijn vrienden. De etentjes gingen gewoon 
door en Wout bleef op de hoogte van alles en ieder-
een.  Wout en Mary bespraken altijd alles samen. Er 
vielen geen stiltes, ze hoorden gewoon bij elkaar:  
"Les inseparables"  

Wout, pap, opa, we missen je.           “Dank voor het leven, dat mij zoveel heeft gegeven”  

mailto:info@taalzaken.nl
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Carnet Qui est Qui 
 
De aanmeldingen voor het Carnet Qui est Qui lopen nog niet storm. 
Misschien bent u er in de zomerdrukte nog niet aan toegekomen of is het aan de aandacht ontsnapt. 
Even een kleine geheugenopfrisser: 
 
Nu leden elkaar weer kunnen opzoeken om samen activiteiten te ondernemen en elkaar beter te leren 
kennen, heeft de redactie het plan opgevat een “leden-herkenningsboekje” samen te stellen. Met be-
hulp van het Carnet Qui est Qui kunt u snel een gezicht, plaats en e-mailadres of telefoonnummer van 
een van de medeleden opzoeken. 
Om te zien wie bij u in de buurt woont zullen we de gegevens sorteren op postcodegebied.  
 
Als u in het Carnet Qui est Qui wilt worden opgenomen, vul dan in het separaat bijgevoegde formu-
liertje datgene in wat u met uw medeleden wilt delen. Wij raden u aan om naast uw woonplaats en 
postcode ófwel uw e-mailadres óf uw telefoonnummer op te geven. Adressen en andere wetenswaar-
digheden kunt u immers later samen uitwisselen. 
 
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 vereni-
ging. 
 
Mocht uw foto te groot zijn, dan kunt u deze ook separaat aan ons toezenden. Door middel van het 
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 gegevens dan 
niet meer worden opgenomen.  
Stuur uw bijdrage op aan: RedactieNieuwsNed@gmail.com 

Covid-regels bij NVLR-activiteiten 

Bij de activiteiten die door of namens de NVLR georganiseerd worden zullen we ons moeten houden aan de 

nu geldende Covid-regels. 

We zullen deze niet specifiek bij elke activiteit vermelden, maar naar de hierna vermelde regels verwijzen. 

Zodra er verandering in komt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. 

 

Tot nu (6/9/21) zijn de volgende bepalingen van kracht: 

Pass sanitaire / coronapas 
Bewijs van volledige vaccinatie (AstraZeneca, Pfizer of Moderna: laatste prik min. 7 dagen oud;  
Jansen-vaccinatie minstens 28 dagen oud).  
Of: 
Negatieve PCR-test of antigeentest (max. 72 uur oud).  
Of: 
Herstelbewijs van corona (=positieve PCR-test) + 1e vaccinatie van min. 7 dagen oud.  
 
In binnenruimtes waar geen Pass sanitaire verplicht is zijn mondkapjes, indien men zich door de ruimte  
beweegt, verplicht.  
Buiten is het op drukke plaatsen wenselijk of verplicht (dit wordt dan meestal aangegeven) een mondkapje 
te dragen en een afstand van 1 meter te houden." 
 
Bij toegangscontrole op bovenstaande vaccinatie of testresultaten is het tonen van een identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart) verplicht.  
 
Louk Wendels 
Interim-voorzitter 
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