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Woensdag 13 oktober 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

Op iedere 2e woensdag van de maand komen we
bij elkaar in La Tavernat in Gabian voor een gezellig “bijpraat-moment”.
Vanaf 11.30 verzamelen we in, of bij, de bar
voor koffie of een apéritief en om ongeveer
12.30 uur gaan we aan tafel. Bij mooi weer op
het terras, anders in de restaurantzaal.
De prijs is ca. 16€ p.p. en we rekenen persoonlijk af.
Opgeven (uiterlijk tot de voorafgaande zondag)
via: bijpraatlunch@gmail.com.
U krijgt dan het keuzemenu opgestuurd.

Vrijdag 15 oktober 11.00 – 15.00 uur
Dorpswandeling Beaufort en omgeving
Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseert de NVLR een wandeling door Beaufort en omgeving.
Anja Geerts neemt het initiatief om de eerste dorpswandeling te organiseren. Zij heeft de wandeling uitgeprobeerd en er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het bericht in de NieuwsBrief van
september.
De laatste definitieve praktische zaken:
Opgeven via e-mail op info@taalzaken.nl of telefonisch: 0031 6 22402531.
Er kunnen maximaal 15 leden deelnemen.
We verzamelen om 11.00 uur op het parkeerterrein bij het kerkje naast restaurant Auberge
St. Martin. De koffie staat klaar.
Na de koffie starten we met de dorpswandeling van Beaufort en omgeving. De totale lengte is 7,5
km. Het terrein is goed begaanbaar en wordt aangegeven als ‘facile’. Wandelstokken kunnen handig zijn op sommige stukjes.
Neem water en eventueel een kleine snack of fruit mee voor onderweg.
Halverwege (rond 12.30 uur) wacht Dick van La Maison Chabbert ons op met een picknick op een
mooi historisch plekje. Daarna vervolgen we de route door het dorp. We zijn rond 14.30/ 15.00
uur weer bij de kerk.
Kosten: € 10,-- inclusief drankjes. Graag contant en gepast betalen.
Ik verheug me erop jullie in ons dorp te mogen rondleiden!
Anja Geerts

NIEUWSBRIEF NVLR

nr. 10

pag.

2

Woensdag 27 Oktober: Wandelen bij Ornaisons
Herfstkleuren in zóveel tinten?! Hoewel de foto wel
wat erg aangezet is, houd ik het er maar op dat
menige fotograaf ‘de werkelijkheid’ al snel wegduwt
om op te gaan in zijn ‘verbeel-ding’. Hoe dan ook is
het herfst, het zomerse luieren is voorbij en de
heerlijke koele ochtenden helpen je actiever te worden. Elk seizoen heeft zijn tijd maar dit voorjaar en
deze zomer zijn snel gegaan, gek genoeg hoor ik dat
meer. Een mysterieuze zaak, men zegt wel: hoe actiever des te langzamer de tijd gaat. Of juist niet?
Voor wandelaars bekend terrein lijkt me, het met elkaar beleven van de natuur is tijdloos en ‘vertraagt’.
De vele indrukken gaan mee naar huis. We gaan
wandelen bij Ornaisons, een stokoud plaatsje aan de
Orbieu waar het soms hoge water een groene zoom
achterlaat. Boven op de “Pech” aangekomen, een sfeervolle bosweg met opvallend veel cipressen
en hier en daar wat kijkgaten naar de gekleurde velden.
Afstand: 7,2km; duur: 2u10; hoogteverschil 80m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Grotendeels
vlakke wandeling over goed begaanbare paadjes en boswegen; 15 min geleidelijk stijgen over
een wat stenig pad, dus eventueel de wandelstok meenemen.
Verzamelen: 10h00, Place de la Mairie in Ornaisons. Parkeren rond de Mairie.
Ornaisons ligt grofweg halverwege tussen Lezignan en Narbonne en is bereikbaar vanaf de
D6113. Om 9h45 staat de koffie klaar.
De lunch: uiterlijk 22 oktober opgeven.
Neem voor het restaurant je pass sanitaire of vaccinatiebewijs en een mondkapje mee.
Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 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

De sneeuwbal rolt! Mijn golfmaat vertrok terug naar
Nederland en daar staat de golftas werkeloos in de
hoek.
Totdat mijn roep op de bijpraatlunch aansloeg!
Inmiddels groeit de kring van golfers. Wij zijn nu al
met 4 enthousiastelingen. Er is plaats voor meerderen op het lijstje van actieve spelers. De één wil elke week wel spelen, een ander is oproepbaar voor
af en toe. De golfbaan in Lamalou-les-bains, verklaard tot homecourse, is prachtig gelegen aan de
Orb en heeft majestueuze vergezichten op het omringende gebergte http://golf-lamalou-lesbains.com/
Wij lopen 9 of 18 holes. Wij doen het af en toe wat
kalmer, dan oefenen wij wat, soms nemen wij een
lesje, of slaan een emmer ballen leeg op de drivingrange. Altijd drinken wij gezellig koffie of zo en kunnen afsluiten met een goede lunch.
Wie wil er mee doen? Geef aan dat je beschikbaar
bent en wij nemen je graag op in onze sportieve
golfkring. Stuur een e-mail naar:

r.vanderweerd@telfort.nl

Robert van der Weerd, 7 Rue du Moulin à Vent ,
4480 Puimisson.
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Kunstlezing ‘Vincent op Montmartre’
In de molen van Bram

Eind februari 1886 trekt Vincent van Gogh in bij zijn broer op Montmartre in de kunstenaarswijk.
Hij heeft definitief besloten om kunstschilder te worden, na een korte opleidingstijd in
Antwerpen. Parijs is dan het mondiale middelpunt van de beeldende kunst en Montmartre is het
hart van de artistieke vernieuwing.
In een periode van twee jaar werkt hij als een bezetene: op zijn zolderkamer met uitzicht op de
omgeving van Montmartre en in de open lucht, in tuinen en parken en langs de Seine. Hij neemt
ook lessen bij Cormon in wiens studio hij bevriend raakt met Emile Bernard en Henri ToulouseLautrec en vele andere kunstenaars.
In de lezing met vele beelden zien we hem uitgroeien tot een kunstenaar van formaat, maar het
uitblijven van enig financieel succes maakt hem ook onzeker. Uiteindelijk besluit hij Parijs te verlaten en gaat hij naar het Zuiden, maar dat wordt het onderwerp van een volgende lezing.
Vincent op Montmartre: donderdag 21 oktober, 10.30 uur, in de molen van Bram.
Toegangsprijs € 8,= (incl. koffie/thee).
Opgeven via: bram.lemoulin@orange.fr

Vincent van Gogh: Gezicht op Parijs, 1886
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Semaine de la Peinture. 25-29 oktober in Montpellier
Nu de sanitaire situatie wat meer onder controle komt, worden er overal weer wat activiteiten
georganiseerd.
Hierbij een oproep van La Maison de l'Europe voor de deelname aan de traditionele expositie
van schilders uit landen van de EU, die van 25 tot 29 oktober in Montpellier, en van 2 tot 10 november in Lunel, plaatsvindt. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen, of geïnteresseerden in uw vrienden- of kennissenkring hebben, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de organisatie.
Johan de Meij

VOUS ÊTES PEINTRE, ISSU D'UN PAYS EUROPÉEN ET
VIVEZ EN RÉGION OCCITANIE ?
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ÀL'EXPOSITION ?
ENVOYEZ-NOUS UNE DE VOS OEUVRES AINSI QUE VOTRE
NATIONALITÉ À L'ADRESSE: EUROPELR@EUROPELR.EU
Terugblik zeiltocht Étang de Thau: zalige zeilmiddag!
Op deze donderdagmiddag 30 september wachtte ons werkelijk subliem weer.
De stemming van ons gezelschap was opperbest, enthousiast werden allerlei gesprekken aangeknoopt.
We konden kiezen tussen vier boten en na het afstemmen van de indeling kozen we onder kundige
leiding van de gastvrije Franse schippers het ruime
sop.
Wát een genoegen was dit. In één woord: zalig!
De wind, de koesterende zon, de schittering over het
water maakten deze middag compleet.
Dat smaakt overigens naar méér!
Dan kan Aat Huinder, voortijdig gestrand vanwege
autopech, de volgende keer ook meegenieten.
Voor rechtstreekse boekingen bij Atouvents: neem
contact op met Gérard SEREY.
E: gerard.serey@free.fr
Ilona Vervloet
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Vanaf 1 november 2021 zijn winterkettingen of winterbanden verplicht in bergachtige
gebieden.
In totaal gaat het om 48 departementen, waarvan 12 in Occitanië.
Met de winter in aantocht, heb je er al over nagedacht om je uit te rusten? Lichte voertuigen,
bedrijfsvoertuigen en campers moeten ofwel zijn uitgerust met verwijderbare antislipvoorzieningen (sneeuwkettingen van metaal of textiel) waarmee ten minste twee aangedreven wielen kunnen worden uitgerust, ofwel zijn voorzien van vier winterbanden (met de letters "M+S", "M.S" of
"M&S"). Volgens de website service-public.fr zal deze uitrusting verplicht zijn tot 31 maart van
het volgende jaar.
Twaalf betrokken departementen in de regio.
In Occitanië vallen 12 van de 13 departementen onder dit decreet. Ariège, Aude, Aveyron, Gard,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn en Tarn-etGaronne zullen de verplichting moeten toepassen in de door de prefecten afgebakende gebieden.
Alleen het departement van de Gers is vrijgesteld .

Bron: www.frankrijk.nl
Vooruitblik activiteiten in november 2021:
Vrijdag 5 november: Cultuurgroep
Woensdag 10 november: Bijpraatlunch Gabian
Dinsdag 16 november: Lezing “Vincent op Montmartre” in Faugères
Donderdag 18 november: Lezing “Vincent in de Midi” in le Moulin, Bram
Vrijdag 19 november: Dorpswandeling Escales
Dinsdag 30 november: Bijpraatlunch Aigne
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