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Inhoud:
 Zeilen op het Etang de Thau
 Journées de Patrimoine
 Tip van onze leden
 Terugblik en Vooruiblik

Beste leden van de NVLR,
Een paar enthousiaste leden rond Gabian (Hérault-34), hebben het initiatief genomen om enkele
leuke activiteiten in deze omgeving te gaan organiseren.
Uiteraard staan deze activiteiten open voor iedereen.
Aarzel niet, geniet met ons mee en geef je z.s.m. op.
Bekijk Frankrijk eens van een andere kant!
Donderdag 30 september:
Zeiltocht op het Étang de Thau
Hou je van zeilen? Ga dan o.l.v. een ervaren
schipper mee op deze leuke zeiltocht op het
Étang de Thau.
Ben je nieuwsgierig, of aarzel je of dit wel iets
voor jou is? Je bent hoe dan ook in goede handen én in aangenaam gezelschap om een nieuwe horizon te ontdekken.
We vertrekken om 14.30 uur vanuit Marseillan
haven en zeilen op een rustig binnenwater.
Voor wie wil bestaat de mogelijkheid om, voordat we aan boord gaan, samen iets te eten en wellicht wat oesters te proeven.
Rond 17.00 uur zijn we weer terug in Marseillan.
Na afloop bestaat de mogelijkheid om als apéro een bezoekje brengen aan de grote hangars van
Noilly Prat.
Er zijn 3 boten beschikbaar. Er is beperkt plaats: ruimte voor max. 15 deelnemers, dus geef je
snel op!
Dat kan tot uiterlijk 22 september bij: Ilona Vervloet i.vervloet@kpnplanet.nl

Het volledige programma van de activiteiten in het kader van de Journées du Patrimoine
18 en 19 september 2021.
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Aude lees hier ...
Gard lees hier ...
Hérault lees hier ...
Pyrénées Orientales lees hier…
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Tip van onze leden:
Dinsdag 21 september
Théatre de Pierres in Fouzilhon
Optreden van de chansonnière Claire Gimatt.
http://www.collectiftdp.fr/theatredepierres/claire-2/

Terugblik op de cabriorit
Afgelopen vrijdag vond de cabriorit plaats die enkele dagen uitgesteld was i.v.m. het slechte
weer van woensdag, de dag waarop de rit eigenlijk gepland was.
Vrijdag de 17e was het stralend weer, dus alle kappen konden open!
Nick en Yolande Mol hadden weer
een fantastische route uitgestippeld die ons via mooie binnenwegen naar Roquebrun voerde, waar
we in een restaurant aan de oever
van de Orb een goed verzorgde
lunch genoten.
Na het tweede deel, met vaak
spectaculaire uitzichten, werd de
dag traditioneel afgesloten bij Joan
en Alex die ons gastvrij op een
borrel met hapjes onthaalden.
Uiteraard hopen we op een herhaling volgend jaar!

Vooruitblik activiteiten
Za. 9 okt.: Ledenvergadering / diner en feest!!!
Woe. 13 okt.: Bijpraatlunch Gabian
Vrij. 15 okt.: Dorpswandeling Beaufort
Do 21 okt : Lezing “Vincent op Montmartre” in le
Moulin, Bram

Di. 26 okt.: Bijpraatlunch Aigne
Woe. 27 okt.: Wandeling Ornaisons
Nadere inlichtingen over deze activiteiten volgen in
de Nieuwsbrief van oktober
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