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Woensdag 8 december  
Wandelen bij Poilhès 
 

 
 
 
 
In 2016 wandelden we al op het plateau bij Poilhès, je had er een mooi uitzicht op het laagland met zijn 
vele kleurschakeringen (foto) en hier en daar de étangs. Dus reden genoeg de paden daar weer eens op te 
pakken. Nou veranderen landschappen niet echt snel, maar met een vergeeld kaartje uit 1996 op zak  
namen we toch maar even poolshoogte. Dat die fraaie zoom met de statige platanen langs het kanaal er 
niet meer is daar kijkt niemand meer van op, maar dat ook paden meedogenloos zijn uitgewist! Wel dege-
lijk dynamiek dus, nieuwe wijngaarden en oprukkende bedoeninkjes met honden die de wandelaar nood-
zaken zich niet te ergeren of uit het veld te laten slaan, maar omwegen te verzinnen. Na het plateau gaat 
het terug langs het kanaal over een breed en echt ‘praatpad’ langs de historierijke hoeve Régismont-le-
Haut. Thuis gaat de kaart niet bij het afval maar bergen we hem zorgvuldig op. 
 
Afstand: 6,8 km, duur: 2h00, hoogteverschil: 63m. 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Grotendeels vlakke wandeling over goed begaanbare paadjes en boswegen; een paar keer geleidelijk stij-
gen. Eventueel de wandelstok meenemen. 

 
Verzamelen: 10h00 Poilhès, Avenue des Écoles ter hoogte van de rode voetgangersbrug. Parkeren langs 
het kanaal.  Om 9h45 staat de koffie klaar. 
 

De lunch: opgeven uiterlijk 3 december. 

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 

mailto:drop.p@orange.fr
tel:0468
mailto:carlarobvg@orange.fr
mailto:evanhoorn@orange.fr


 

Dinsdag 30 november en 28 december 12.00 uur 
Bijpraatlunch in Aigne  
 
Deze vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand in 
Lo Cagarole. 
Aankomst rond 12.00 uur voor een half uurtje bijpraten 
en dan aan tafel. Lunch incl. een kwart wijn is €16.  
Bewijs van vaccinatie verplicht ! 
 
Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven want vol 
is vol! 
www.bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com  
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Woensdag 8 december 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. 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.  
 

Kerstborrel 2021 
Zondag 19 december vanaf 14.00 uur 
 
De traditionele kerstborrel vindt weer plaats in 34320 Fos.  Dit keer zal behalve de kamer ook de 
garage ingericht worden zodat we gepaste afstand van elkaar kunnen houden. Er zal ook  
voldoende ventilatie zijn, dus muts op.  
Annette en ik zorgen voor de wijn, frisdrank e.d. De gasten vragen we weer om hun favoriete 
hapjes mee te nemen. Niet té veel maken want het is gebleken dat er steeds nogal wat over 
blijft.  
 
Parkeren op het veldje naast ons huis.  
GPS-coördinaten parkeerterrein:  
N: 43° 33.990’   E: 3° 14.892’ 
 
Via Google maps type adres in:  
7 L'Olivette, 34320 Fos, Frankrijk 
 
Hans en Annette van der Bij  

mailto:www.bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
mailto:bijpraatlunch@gmail.com
http://www.huisinlanguedoc.eu/


 

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022! 

Noteert u het vast in uw agenda! De Nieuwjaarsreceptie van de NVLR zal komend jaar plaatsvinden 
op ZONDAG 9 JANUARI. Via Nieuwsbrief en NieuwsNed zullen plaats en tijdstip tijdig aan u  
worden doorgegeven.  

Het bestuur van de NVLR hecht aan de traditie om bij het begin van elk nieuw jaar een bijeen-
komst voor alle leden te organiseren. De Nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de gelegenheid om de 
banden met andere leden aan te halen, nieuwe plannen te smeden en herinneringen op te halen. 
Zet daarom de datum vast in uw agenda.  
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Stadswandeling Béziers; trompe l’oeils  

Wat is nou echt en wat niet? 

Zondag 14 november hebben we genoten van een stadswandeling door Béziers. 
Deze was georganiseerd door Nienke Aukema. Het was een zonnige najaarsdag en het verzamelen 
was voor het theater op de “Allee Paul Riquet”. Na een korte inleiding van Nienke aan de 11 aan-
wezigen trokken we de stad in voor de bezichtiging van een groot aantal trompe l'oeils. Oftewel 
optische illusies. Béziers heeft er hier veel van. 

Een van de eerste afbeeldingen was te zien vanaf de “Place de la Victoire”. Het is een eerbetoon 
aan Jean-Marie Cordier. Van een afstand 
denk je: wat is hier echt en wat niet?  
Volgens Jan Jaap waren alleen de twee staan-
de kolommen echt. Thuis heb ik de foto’s 
eens goed bestudeerd en zag toen pas hoe 
knap een en ander is gedaan. Niet twee  
kolommen maar alleen de linker is echt.  
De rechter kolom is geschilderd evenals de 
mannen, bezem en schaduw.  
Ook de dakgoot en dakpannen zijn geschil-
derd. Je kunt aan de drie schoorsteenpijpen 
nog zien wat de oorspronkelijke kleur van de 
gevel was. Zie ook het inzetje zoals het vroe-
ger was. 
En Béziers zit vol met deze mooie taferelen.  

Na een korte nazit met een drankje bij café  
“Le Crystal” weer met een voldaan gevoel  
richting notre maison. 
 
Met dank aan de organisatie, lees Nienke. 

A bientôt, Wim Geerts.  



 

Lezing “Vincent op Montmartre”  in Gabian 
 
De NVLR mag zich gelukkig prijzen om de kunstminnende 
verteller Adriën Vos in de ledengeledingen te hebben. Velen 
zullen zijn cultuur verspreidende lezingen in zijn woonmolen 
in Bram al bijgewoond hebben.  
Adriën toog dinsdag 16 november als een ware missionaris 
naar Gabian in de Hérault, om daar een enthousiast verhaal 
te houden over Vincent van Gogh op Montmartre, en ruim 
20 regiobewoners hingen aan zijn lippen.  
Zeker, wij zijn allen francofielen en genieten dagelijks van 
het Franse leven. Het was goed te constateren dat een be-
roemde Nederlandse schilder zijn geluk in Frankrijk zocht en 
zich heeft laten inspireren door zijn Franse kunstbroeders. 
Zekere verwantschap voelden wij met Vincent, ook wij raken 
geboeid en verblijd in het dierbare Frankrijk. Een oor hebben 
wij ons nog niet laten afsnijden want Adriën is bereid ons 
ook te gaan meenemen naar Arles, alwaar Vincent lange tijd 
heeft doorgebracht.  
Wij zullen dan ons gehoor zeker nodig hebben om weer zo’n 
leerzame en inspirerende dag te beleven.  
 
Robert van der Weerd    
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Dorpswandeling in Escales 
 
Vrijdag 19 november deed de gids van Escales zijn 
verhaal aan het vrolijke gezelschap van 14 Nederlan-
ders.  
Peter Jansen en Greet Gorter verzorgden deze dorps-
wandeling. De gids was duidelijk in zijn sas met het 
geïnteresseerde gezelschap, want hij werd steeds  
enthousiaster. Hij raakte niet uitgepraat over zijn uit 
zandsteen opgetrokken Romaanse kerk Saint Martin. 
Sinds 1913 staat dit kerkje uit de 12de eeuw op de 
lijst van historisch erfgoed. De kroon op het werk van 
de gids was het luiden van de klok in de klokken-
toren samen met Margriet, de dochter van Greet.  
Na een lekker wandelingetje met enkele klimmetjes 
is bij het zien van de robuuste verdedigingstoren niet 
veel fantasie nodig om te bedenken waarom men 
ooit op deze heuvel een kasteel bouwde. Het uitzicht 
is rondom adembenemend. Bij helder weer zijn  
Lezignan, Homps en soms Carcassonne te zien.  
Alsof het allemaal nog niet mooi genoeg was,  
wachtte Greet thuis met een feestelijk gedekte tafel 
voor 15 gasten.  
Peter en Greet veel dank voor deze uitgelezen dag 
vol indrukwekkende informatie, zonneschijn en ge-
zelligheid. 

Voor een volgende dorpswandeling nodig ik u graag uit in Nissan lez Enserune waar meer te zien 
is dan alleen het Oppidum. Nadere informatie op de volgende pagina. 
 
Nienke Aukema 



 

 
WAT IS DE SENIORENPAS VAN AIR FRANCE? 
 
Geniet met de Senior Pass van Air France van flexibele tickets, gratis ingecheckte bagage en 
speciale kortingen op vluchten naar Frankrijk, Europa en meer! Profiteer ervan vanaf 65 jaar 
voor € 49/jaar. 
 
Een Senior Pass is vereist om van het Senior-tarief te profiteren en moet op de luchthaven wor-
den getoond. 
Dit is wat ik onlangs hoorde van vrienden. Doe er uw voordeel mee.  
Klik op deze link: https:// Senior Pass 
 
“Mijn man en ik hebben allebei de seniorpas en hij is alleen voor personen vanaf 65 jaar en per 
persoon.  
Wij vinden het een uitkomst. KLM biedt 'm niet aan, alleen Air France, maar de pas is uiteraard 
ook geldig in toestellen van KLM. Dus wel bij Air France boeken, maar de prijzen zijn gelijk aan 
die van KLM. Soms zit er een beetje verschil in, ene keer is KLM € 10,- duurder of goedkoper, 
een andere keer Air France.”   
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  Januari 2022 

 

  
  
5 jan. Wandeling 

 9 jan. Nieuwjaarsreceptie 

12 jan. Bijpraatlunch Gabian 

19 jan. Dorpswandeling Nissan 

25 jan. Bijpraatlunch Aigne 

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /  

Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon      

Woensdag 19 januari  10.00 uur 
Dorpswandeling Nissan lez Enserune 

Wellicht riekt het naar beroepsdeformatie, maar ik denk dat na een decembermaand vol  
lekkernijen, feestelijke diners en goede wijnen het de hoogste tijd is voor een stevige wandeling 
bij Nissan lez Enserune.  

 
Wij starten om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de drie molens aan de Rue des Vieux Moulins.  
Na de molens gaat de wandeling naar de  
Chapelle de St. Christol en terug naar de parkeerplaats.  
Maximum aantal deelnemers: 15 

De lunch bestaat uit een voedzame snertmaaltijd  
aan de Av. de la Gare 36 in Nissan. 
Bijdrage € 10,- 

Aanmelden: nmaukema@gmail.com  

https://wwws.airfrance.fr/en/information/destinations-offres/tarifs-speciaux/carte-senior
mailto:nmaukema@gmail.com

