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NIEUWSBRIEF  NVLR  nr. 1 januari 2022  

 Inhoud: 

 Nieuwjaarsreceptie geannuleerd! 

 Speech van de voorzitter 

 Bericht van de penningmeester  

 Agenda Activiteiten 

 Terugblik 

 Bijlage: conceptbegroting 2022 

  

Het bestuur van de NVLR wenst u allen een gelukkig en gezond 2022. 

Wij hadden dit jaar graag willen starten met een bruisende Nieuwjaarsreceptie (gepland op  
9 januari).  

Helaas hebben we moeten besluiten deze bijeenkomst te annuleren in verband met de huidige  
Covid-regels. 

Desondanks wenst het bestuur iedereen een mooi NVLR-jaar toe in goede gezondheid! 

 

De speech van onze voorzitter, vindt u hieronder.  

Een nieuw jaar. Klaar met Covid? 
 
Iedereen die je spreekt, is er zo langzamerhand wel meer dan klaar mee, met Covid. Helaas is 
Covid nog niet klaar met ons. Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd, er is veel fout gegaan en 
mislukt, maar er is ook veel goed gegaan. 

 
Terugkijkend naar de eerste periode zie ik onze schoonzoon, zo’n 1,5 jaar geleden. Hij behartigde 
de belangen van een aantal artiesten in Nederland en werd door het Financieel Dagblad geïnter-
viewd als een van de eerste ondernemers die dubbel werd getroffen door het virus. Door de lock-
down was er voor hem als manager plotseling geen werk meer. Als klap op de vuurpijl werd hij 
zelf besmet en was daar behoorlijk van onder de indruk. Toch heeft Covid hem en zijn artiesten 
veel nieuwe ideeën gebracht.  

Deze virusepidemie raakt ons allemaal, hoe dan ook, diepgaand en dat nu al bijna twee jaar. Het 
doet een aanslag op ons uithoudingsvermogen.  
 
Graag had ik hier vandaag een jubelverhaal gehouden waarin wij allemaal afgerekend zouden 
hebben met het virus, zodat wij nu weer gezond en wel verder zouden kunnen gaan met onze 
gezelligheidsvereniging NVLR. Wij zullen helaas onze ziel in lijdzaamheid moeten bezitten en ook 
in het komende jaar onze activiteiten moeten aanpassen aan de steeds veranderende maatrege-
len die worden voorgeschreven afhankelijk van de mutaties en het besmettingsgevaar. 

 
De NVLR is een vrijwilligersorganisatie. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers niet alleen andere 
leden veel plezier geven, maar zelf ook de nodige satisfactie halen uit het organiseren van activi-
teiten.  



 

De geschiedenis van de NVLR laat zien dat er misverstanden, onenigheden en conflicten zijn ge-
weest waardoor er mensen zijn gekwetst. Het vinden van elkaars negatieve kanten en fouten lijkt 
soms gemakkelijker dan het zien van het goede. Dat is jammer en dat horen we met z’n allen te 
vermijden.  

De vriendelijkheid, de hartelijkheid die we ervaren, en petit et en grand comité, maken dat we met 
enthousiasme, welwillendheid en de wijsheid van alle leden, verder gaan met onze activiteiten, 
ontmoetingen en gezelligheid, ook al zullen wij in 2022 nog steeds met Covid-beperkingen te ma-
ken hebben. Buitenactiviteiten zoals de langere wandelingen in de natuur of de kortere rond een 
dorp zullen minder last hebben van beperkende maatregelen dan festiviteiten in binnenruimtes, 
maar ik weet zeker dat wij ook hiervoor met z’n allen verstandige creatieve oplossingen bedenken 
om met faveur door te gaan met onze NVLR-activiteiten.  

 
Lieve mensen, ik eindig dit verhaal met de hoop uit te spreken dat wij de positieve dingen in het 
leven blijven zien en wij de modus vivendi vinden om met Covid-19 om te gaan. Namens het be-
stuur van de NVLR wens ik u allen geduld, begrip, inventiviteit, wijsheid, gezondheid en een frisse 
start in dit nieuwe jaar toe.  

 
A vôtre santé! Proost!! 
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Herinnering: 

 

Blij verrast ben ik dat een groot aantal leden de contributie voor het jaar 2022 al heeft betaald. 
Een nog groter aantal moet dit nog doen. Ik heb in mijn vorige bericht gevraagd of u vóór  
1 februari uw contributie wilt overmaken.  
Voor duo-leden is dat €55,  voor een single lid €35 en voor een abonnee €25. 

U kunt het bedrag overmaken op: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183,  
t.n.v. ASS. NVLR.  Vergeet u het niet? 

Bij deze Nieuwsbrief is als bijlage de conceptbegroting 2022 meegestuurd. In de aanstaande  
Algemene Leden Vergadering wordt de begroting door de leden vastgesteld. 

Opvallend is de forse verhoging van de post reis- en verblijfkosten. De vergoeding van de reis-
kosten van alle vrijwilligers, inclusief het bestuur, is een agendapunt voor de volgende bestuurs-
vergadering. 

Nelleke Streefkerk-Stemerding 
Penningmeester 
 

 
 

    januari/februari 2022 

 

 

 

Woe 12 jan.  Bijpraatlunch Gabian 
Woe 19 jan.  Dorpswandeling Nissan lez Enserune 
Dins 25 jan.  Bijpraatlunch Aigne 
Don  27 jan. Lezing in Bram: Vincent's laatste dagen 

 
Vrij   4 febr.  Cultuurclub. De Franse Verleiding in  
         Fontcouverte 
Woe  9 febr.  Bijpraatlunch Gabian 
Woe 16 febr. Rondleiding Alaryk bierbrouwerij Béziers 
Dins 22 febr. Bijpraatlunch Aigne 

http://www.huisinlanguedoc.com/


 

“Leven als God in Frankrijk!” 
 
Met de Cultuurclub op 4 februari naar De Franse Verleiding in Fontcouverte 
 
Er wordt wat afgereisd tegenwoordig, gewoon, voor eigen plezier. Tot zo’n 450 jaar geleden 
was dat wel anders. Voor die tijd ging je alleen op pad met een serieuze ‘opdracht’: voor oorlog, 
ter bedevaart, voor handel, voor wetenschap, voor adellijk machtsvertoon, voor een kwakkelen-
de gezondheid eventueel en voor algemene ontwikkeling ook. Daartoe diende vanaf circa 1600 
immers de ‘Grand Tour’, een lange reis, soms wel van een jaar, ondernomen door zonen van 
rijke patriciërs, ter vervolmaking van hun vorming tot aanzienlijk burger. Frankrijk was, met 
Italië, de belangrijkste reisbestemming. 
 
We laten ons deze keer verrassen met een interessant en onderhoudend bezoek aan Museum 
de Franse Verleiding in Fontcouverte, centraal gelegen tussen Carcassonne, Lagrasse en  
Narbonne. Het is een uniek museum in de Aude over reizen en vakantie naar Frankrijk en nu 
eindelijk de bestemming van de Cultuurclub. Dit  museum bevat een uitgebreide collectie aan 
historisch materiaal in de vorm van reisverslagen, gravures, folders, boeken, foto’s en affiches, 
die een onvergetelijk overzicht geven van de ontwikkeling van het reizen in en naar Frankrijk 
door de eeuwen heen.  
Nu is iedereen bij tijd en wijle toerist, maar wist u dat het woord pas in 1836 werd uitgevon-
den? Wat nu gemeengoed is en soms tot massatoerisme heeft geleid, was kortgeleden nog 
slechts het voorrecht van enkelen. Aan de hand van verhalenverteller Ger Verhoeve, eigenaar 
en conservator van het museum, duiken we in de fascinerende geschiedenis, die misschien wel 
begon met de Romeinse Via Domitia, met karren tot de eerste postkoets, met romantische 
slaaptreinen, de nostalgie van de jaren zestig, de Autoroute du Soleil tot het vliegtuig en de 
TGV.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 – 10.15 uur: Ontvangst met koffie/thee in het naastgelegen Café de la Place;   
10.15 – 10.30 uur: Introductie door Ger Verhoeve in het café;                                                                              
10.30 – 11.00 uur: Eerste rondleiding voor maximaal 12 deelnemers door het museum.  
Gids: Ger Verhoeve. Gelijktijdig lezing in ‘t café door Adrien Vos over de geschiedenis van het 
(schitterende) reisaffiche met veel beeldmateriaal; 
11.00 – 11.30 uur: Tweede rondleiding door het museum voor de overige deelnemers en gelijk-
tijdig lezing in het café voor de eerste groep. 
11.30 – 12.30 uur: Napraten en vragenstellen onder het genot van een glaasje wijn in Café de 
la Place. Tevens gelegenheid voor presentatie plan ter ondersteuning van het Museum. 
Daarna is er gelegenheid om gezamenlijk te lunchen. 
De kosten bedragen € 8,= voor koffie, wijn en entrée en naar schatting € 21,= voor de lunch.  
Opgave voor deze excursie via: activiteiten.nvlr@gmail.com .  
 
Let op: Er is slechts plaats voor 24 personen. Geeft u dus snel op! 
 

 pag. 3 

mailto:activiteiten.nvlr@gmail.com
http://www.nvlr.eu/


 

Excursie Alaryk brouwerij:  woensdag 16 februari ’22  

 

Geïnspireerd door de wijnbouw in de Languedoc, misstaan de 
Alaryk-bieren net als een goede wijn niet op de mooiste tafels. 
De productiemethode is gebaseerd op het oude bierbrouwersam-
bacht, dus mensenwerk met groot respect voor recepten uit de 
lange brouwtraditie. 

Op woensdag 16 februari vertelt om 10h30 onze eigen NVLR-
bierbrouwer aan de rand van de koperen ketels aan zes gasten 
hoe dit brouwprocedé in elkaar steekt. Helaas zijn op dit moment 
door de Covid-maatregelen niet meer gasten mogelijk. Na de uit-
leg en rondleiding door de brouwerij moet natuurlijk een biertje 
geproefd worden.  
 
Wij stellen voor om daarna in Béziers een van tevoren gereser-
veerd restaurant op te zoeken voor de lunch met een bijpassend 
biertje. 

A: Brasserie Alaryk, 2 rue des Poiriers, 34500 Béziers 
T: +33 (0) 4 67 80 12 76 Particulieren 

Opgeven: nmaukema@gmail.com 
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Verkeer - Reizen.    (Gepubliceerd op 28/12/2021). 

Vanaf begin 2022 zullen niet minder dan 4700 flitspalen operationeel zijn. Er worden veranderin-

gen op de wegen verwacht. We maken de balans op. 

Ga je op vakantie? Of kom je ervan terug? U moet weten dat flitspalen geen vakantie nemen.  

Ze zullen in 2022 nog steeds op de weg te vinden zijn, met enkele nieuwe functies. 

Radars zullen binnenkort kunnen controleren of uw auto in orde is. Het project wordt momenteel 

bestudeerd door het ministerie van Vervoer. Een project naar het model van het verzekerings-

wezen. Sinds 2019 kan de politie al, als je geflitst wordt, controleren of je een up-to-date autover-

zekering hebt. Met de nieuwe  

radar-auto’s zou hetzelfde principe gelden: na een snelheidsovertreding zouden zij het technisch 

inspectiedossier kunnen raadplegen en zien of dat van uw voertuig ook up-to-date is. 

Nieuwe euro-munt in 2022 

Nu het Franse voorzitterschap van de Europese Unie begint, markeert het land die gelegenheid.  

Ter gelegenheid van dit voorzitterschap en de twintigste verjaardag 

van de overschakeling op de eenheidsmunt zal op 1 januari een nieuw 

muntstuk van twee euro in omloop worden gebracht. 

Een mooie gelegenheid voor verzamelaars en geïnteresseerden in  

numismatiek.  

 

mailto:nmaukema@gmail.com


 

Terugblik op Bijpraatlunch in Aigne, gehouden op 28 december ‘21. 

Enigszins verlaat door andere verplichtingen en met niet erg hooggespannen verwachtingen ten aan-
zien van de opkomst op 28 december, zaten er al acht compatriotten aan tafel in Aigne. Zoals steeds 
stelde de uitbater van het restaurant Lo Cagarol ook deze keer weer niet te-
leur. De ambiance is prettig en de tafelconversatie  
varieerde tussen boeiend en nuttig. Juridisch advies over zonnepanelen ging 
net zo gemakkelijk over de tafel als de corona-ervaringen in Nederland met 
het tweede confinement en de scholensluiting. Omdat alle aanwezigen al 
eens een wandeling door het fabelachtig leuke dorp Aigne hadden gemaakt, 
werd staande bij de auto’s spontaan besloten bij een van de leden nog een 
glas wijn te gaan drinken. Het werd een verrassend bezoek met bitterballen, 
zelf gebrouwen digestives en leuke gesprekken met landgenoten die wij en-
kele uren daarvoor nog niet kenden.  
 
Dit soort ontmoetingen zijn hartverwarmend, daar hebben we de NVLR voor.  

Nienke Aukema    
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Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /  

Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon      

 

De redactie wenst u allen een mooi,  

gezond en gelukkig 2022 toe. 

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van de  

actualiteiten op de hoogte te houden. 

Wilt u iets publiceren? 

Neem contact met ons op via: 

redactie.nvlr@gmail.com  

 Terugblik op Kerstborrel in Fos, gehouden op 19 december ‘21. 

Al voor de zevende keer organiseerden Annette en Hans van der Bij een kerstborrel in Fos.  

De formule is simpel: iedereen neemt zijn of haar favoriete borrelhapjes mee en de gastvrouw en 

–heer zorgen voor de drankjes en de ambiance. Door Covid ging het feest vorig jaar niet door 

maar nu wel en hoe! Hans en Annette hadden 

gezorgd voor voldoende ventilatie (de schuif-

puien stonden open) en ruimte. Nadat Wim en 

ik de ochtend in de keuken hadden doorge-

bracht, togen we met onze hapjes richting 

Fos. Toen we er bijna waren, vroeg Wim zich 

af of we nog ooit op de bestemming zouden 

geraken. Een lange slingerweg door het bos 

met veel jagers langs de weg bracht ons naar 

het pittoreske Fos.  

We konden hun huis niet missen door de pro-

fessionele bewegwijzering! De tafel met hap-

jes was grandioos en de wijnen ook. We heb-

ben genoten van ontmoetingen met bekende 

en onbekende leden van onze club. Hans is 

heel goed in het aan elkaar koppelen van le-

den die elkaar nog niet goed of helemaal niet kennen. Wim en ik hebben genoten van de opmaat 

naar de feestdagen. Heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid, Annette en Hans! 

Anja Geerts 

mailto:redactie.nvlr@gmail.com

