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 Let op: 

 Voor alle activiteiten gelden de huidige corona-maatregelen. 
Dus: pass sanitaire dan wel PCR- of antigeentest van minder 
dan 24 uur. 

  

December 

Woe.   8 dec. Wandeling naar Poilhès: 
    i.v.m. weersverwachting geannuleerd! 

Woe.   8 dec.  Bijpraatlunch Gabian 
Zond. 19 dec. Kerstborrel in Fos 
Di.     28 dec. Bijpraatlunch Aigne        

Januari 
Woe.   5 jan. Wandeling Grèzes naar Caux-et-Sauzens 
Zond.  9 jan. Nieuwjaarsreceptie 
Woe. 12 jan. Bijpraatlunch Gabian 
Woe. 19 jan. Dorpswandeling Nissan lez Enserune 
Di.    25 jan. Bijpraatlunch Aigne 

Do.   27 jan. Lezing in Bram: “Vincents laatste dagen” 

 
Kerstborrel 2021 

Zondag 19 december vanaf 14.00 uur in Fos 

De traditionele kerstborrel vindt weer plaats in Fos.  Deze keer wordt behalve de kamer ook de  

garage ingericht zodat we gepaste afstand van elkaar kunnen houden. Er zal ook voldoende  

ventilatie zijn, dus (kerst-)muts op.  

Wij zorgen voor de wijn, frisdrank e.d.  

De gasten vragen we weer om hun favoriete hapjes mee te nemen.  

Parkeren op het veldje naast ons huis. 

GPS-coördinaten parkeerterrein: N: 43° 33.990’   E: 3° 14.892’ 

Via Googlemaps type adres in:  7 l'Olivette, 34320 Fos, Frankrijk 

Aanmelden graag vóór 16 december op:  j.vanderbij@orange.fr    of tel: 0467 25 37 13. 

Hans en Annette van der Bij  

mailto:j.vanderbij@orange.fr
https://huisinlanguedoc.eu/


 

Dinsdag 28 december 
Bijpraatlunch Aude Herault, in Aigne 

Afgelopen 30 november: een mooie zonnige dag voor onze maandelijkse lunch. 
De reputatie van de kwaliteit van deze bijeenkomsten was ons vooruitgesneld. Ondanks dat veel 
van onze leden naar Nederland waren hadden we toch een clubje van 12 bijbabbelaars. 

Gezellig restaurant met de grote open haard aan. Het kon niet beter. 
Er was opnieuw een leuk menu en we genoten. 

Na afloop heeft Peter met enkele liefhebbers nog een rondje gelopen door het hart van Aigne.  
Geweldig wat daar uit de oude tijd bewaard gebleven is. 
We houden het rondje erin. 

  
 Ook mee lunchen?  Ondanks alle feestdagen gaan we toch 
 op 28 december! 
 Gewoon lekker niet zelf koken maar aanschuiven. 

 Geef wel vroegtijdig op:  
 bijpraatlunch.Aude.Herault@gmail.com 

 

 

 Henny Rottier 
 Peter Jansen 
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Afronding van het smoelenboekje ‘Qui est Qui’ 
 
We zijn in de afrondende fase aangekomen en wat heb-
ben we een leuke reacties gehad!  
Wat goed dat 147 enthousiaste leden een stukje en een 
foto hebben ingeleverd. Onder de deelnemers zitten 
opmerkelijke schrijftalenten en de diversiteit is enorm 
binnen de NVLR.  
Met veel plezier hebben we de stukjes gelezen.  
 
Het boekje dat eind van het jaar wordt gedrukt, zal al-
leen onder de deelnemers worden verspreid, en zoals is 
afgesproken komt er geen digitale versie. 
 
Denkt u nu: ’ik wil eigenlijk ook nog wel een stukje  
inleveren’, twijfel niet.  
Inzenden kan tot 15 december! 
 
Geef uw tekst (max 60 woorden) door per mail aan: 
j.vanderbij@orange.fr   
of telefonisch: 04 67 25 37 13. 
 
We moeten de 200 toch wel kunnen halen? 
 
Hans en Annemarie  

 

 De omslag van het ledenboekje Qui est Qui zoals 
 het er ongeveer uit zal gaan zien. Het geeft aan 
 waar de deelnemers in de buurt wonen.  

mailto:bijpraatlunch.Aude.Herault@gmail.com
mailto:j.vanderbij@orange.fr


 

Woensdag 5 januari. 10.00 uur 
Wandelen van Grèzes naar Caux 
 

 
 
 
Wát worden de wandellocaties voor het komend voorjaar? Na wat terugbladeren in de agenda’s 
van de afgelopen jaren waren we daar snel uit, maar nog verder terug wachtte ons ook een spette-
rende verrassing. Het gaat vrij ongemerkt maar 2022 wordt ons 2e lustrumjaar, de wandelgroep is 
10 jaar actief en dat gaan we vieren! Dus noteer alvast 15 juni Peyriac-de-Mer, de perfecte ambi-
ance voor de lustrum-picknick, en natuurlijk ook even stappen. Maar eerst de deze keer vroege 
nieuwjaarswandeling, Grèzes en Caux zullen voor velen onbekend zijn, maar het is verrassend hoe 
je daar net buiten Carcassonne over graspaden door de velden kunt gaan. In Caux (12e eeuw) de 
fraai gerestaureerde restanten van het kasteel en de kerk, die goed verbeelden hoe het dorp er 
eeuwen geleden uitzag. Terug gaat het over brede paden die volop ruimte bieden om het nieuwe 
jaar te bespreken. 
 
Afstand: 7,4 km, duur: 2h15, hoogteverschil: 50m. 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Grotendeels vlakke wandeling over goed begaanbare paden en landwegen. 
 
Verzamelen: 10h00 Begraafplaats Grèzes. Neem vanuit Carcassonne de D119 ri. Montréal (D119 
loopt pal langs de ingang van luchthaven Salvaza), snel na de airport rechtsaf Grèzes (bord). Bij de 
bebouwde kom rechts op de hoek de begraafplaats. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 
 
De lunch: Graag uiterlijk 30 december opgeven. Let op: We hebben een leuk restaurant op het 
oog, waar we maximaal 25 plaatsen kunnen reserveren! 
Neem 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 

NIEUWSBRIEF  NVLR  nr. 13 pag. 3 

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


 

Goed voornemen:  

NVLR Nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2022 

Het bestuur van de NVLR nodigt u van harte uit om samen te toosten op een mooi en gezond 2022, 
in de prachtige zaal van Le Grand Celièr, naast Auberge La Selette te Cabezac (Bize Minervois).  
De receptie is van 12.00 -13.30 uur; aansluitend heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een  
gemeenschappelijke lunch.  

Zowel de receptie als de lunch worden ook dit jaar door de chef en zijn personeel van Auberge La Selette 
verzorgd. Zij zullen voor u 3 gangen serveren, waaraan ook degenen die vegetarisch willen eten kunnen 
deelnemen.  

Voor onze Nieuwjaarsreceptie van 9 januari kunt u zich opgeven via e-mail bij: activiteiten.nvlr@gmail.com 

Als u mee wilt doen aan de aansluitende lunch (€ 28 p.p. inclusief wijn en koffie) krijgt u bij aanmelding het 
keuzemenu (drie gangen) toegestuurd.  
Inschrijven voor de lunch is mogelijk tot en met 4 januari 2022.  

Uw betaling van €28,- p.p. ontvangen wij graag op IBAN-rek: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183 van 
Caisse d’Epargne Olonzac. T.n.v. Ass. NVLR. 
Meldt u zich zo tijdig mogelijk aan! 

Introducés zijn van harte welkom. Bij deelname betalen introducés € 10,= voor het apéro en natuurlijk ook  
€ 28,= voor de lunch.  

Cave à vins Le Grand Celièr, Hameau de Cabezac-lieu dit la Sélette, 11120 Bize-Minervois 

https://grand-celier.com . Routebeschrijving: Googlemaps  
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Woensdag 19 januari  10.00 uur 

Dorpswandeling Nissan lez Enserune 

Wellicht riekt het naar beroeps-

deformatie, maar ik denk dat na een  

decembermaand vol lekkernijen, feeste-

lijke diners en goede wijnen het de hoog-

ste tijd is voor een stevige wandeling bij 

Nissan lez Enserune.  

Wij starten om 10.00 uur op de parkeer-

plaats 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 

Lunch: voedzame snertmaaltijd.  

Bijdrage € 10,- 

 

Aanmelden: nmaukema@gmail.com 

 
Afstand:          5 - 6 km 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 
Tijdsduur:  1,5 - 2 uur 

Routekaartje wandeling  

file:///C:/Users/Adrien/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3117/Attachments/activiteiten.nvlr@gmail.com
https://grand-celier.com/
https://www.google.com/maps/place/Cave+%C3%A0+vins+Le+Grand+Celi%C3%A8r/@43.301447,2.8744773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b1ba0d3c68dca5:0x8c7aa0dc1577be4c!8m2!3d43.301447!4d2.876666
mailto:nmaukema@gmail.com


 

Donderdag 27 januari 2022,  10.30 uur 
Lezing in Le Moulin te Bram 
 
Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise 
Na een turbulent verblijf van twee jaar in Zuid-Frankrijk verhuist Vincent van Gogh op 20 mei 1890 
naar Auvers-sur-Oise. Hij weet het dan nog niet, maar het worden de laatste twee maanden van 
zijn leven. ’s Nachts slaapt hij in de Auberge Ravoux, overdag schildert hij aan één stuk door.  
In twee maanden tijd schildert hij evenveel schilderijen als Gustav Klimt in zijn hele leven. En het 
worden bijna allemaal meesterwerken. 
Over die laatste levensfase en met beeldmateriaal van alle kleurrijke werken die hij toen vervaar-
digde, gaat deze lezing door Adrien Vos, die wordt gegeven op donderdag 27 januari,   
aanvang 10.30 uur in Le Moulin te Bram.  
 
U kunt deze lezing bijwonen door u op te geven via 
bram.lemoulin@orange.fr .  
De kosten bedragen € 8,= inclusief koffie/thee.  
Na afloop bestaat de gelegenheid om gezamenlijk te lunchen 
in Château de Lordat.  
Als u hiervoor belangstelling heeft graag erbij vermelden.  

 
 

NIEUWSBRIEF  NVLR  nr. 13 pag. 5 

Vincent van Gogh ‘Jongen met korenbloem’ 

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /  

Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon      

 

 
 
 PUBLIC-SERVICE.fr 
 
 
 
 

Zoals elk jaareinde komen er “nepkalenderverkopers” aan de deur die beweren vuilnisman of brandweerman 
te zijn.  
 
Om u te beschermen tegen deze nepverkopers, die beweren van verschillende organisaties te zijn zoals: 
postkantoor, brandweer, vuilnismannen, liefdadigheidsinstellingen, stadhuis of stadsgemeente, enz. en die 
kalenders proberen te verkopen die geen verband houden met deze organisaties, herinnert Service-Public.fr 
u aan een paar eenvoudige regels: 
- laat geen vreemde in je huis; 
- vraag de verkoper naar zijn of haar beroepskaart (carte professionnelle); 
- controleer of het officiële logo van de instelling op de kalender staat; 
- Aarzel niet om ouderen of geïsoleerde mensen in uw omgeving op dit soort colportage te wijzen; 
- meld elk verdacht of opdringerig gedrag door te bellen naar 17 of 112. 
   
Waarschuwing: colporteurs mogen u niet om een bepaald geldbedrag vragen. U bent vrij om te geven welk 
   bedrag u maar wilt. 
 

mailto:bram.lemoulin@orange.fr

