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Herinnering! 

Lieve leden, 

In het winternummer van NieuwsNed heb ik u gevraagd de contributie 2022 vóór 31 januari te 
betalen. Ongeveer de helft van het aantal leden heeft dat ook inderdaad gedaan. Ik reken erop 
dat de andere helft dit zo spoedig mogelijk doet. 

Voor duo-leden bedraagt de contributie €55,00 en voor een single lid €35,00. 
U kunt de contributie overmaken op IBAN: FR76 1348 5008 0008 91142122 183,  
t.n.v. ASS. NVLR.  

Het wordt ontzettend op prijs gesteld als er deze keer niet zo veel 
herinneringsmailtjes en telefoontjes nodig zijn en alle contributie-
betalingen vóór 1 maart binnen zijn. 

 

Een hartelijke groet, 

Nelleke Streefkerk-Stemerding 
penningmeester NVLR 

VERSOEPELING COVID-MAATREGELEN  m.i.v. 2 februari 

 
Maandag 24 januari - Eerste fase 
- De vaccinatiepas wordt van toepassing. Deze zal betrekking hebben op personen van 16 jaar en ouder en 

verplicht zijn op de meeste voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van ziekenhuizen, 
bejaardentehuizen en medisch-sociale instellingen. 

- De gezondheidspas blijft verplicht voor 12- tot 15-jarigen. 
- Vrijwillige herhalingsvaccinatie voor 12-17-jarigen. 

(vervolg op pag. 2) 



 

 

Woensdag 2 februari - Tweede fase  
- Einde van de beperkte aantallen op plaatsen met een zittend publiek, met name stadions en theaters.  

Maskers zijn nog steeds verplicht. 
- Einde van het verplicht dragen van maskers buitenshuis, behalve op specifiek prefectureel bevel. 
- Geen verplichte tele-arbeid meer van drie tot vier dagen per week, maar de maatregel wordt nog steeds 

sterk aanbevolen, waarbij over de uitvoering in elk bedrijf moet worden onderhandeld. 
 

Woensdag 16 februari - Derde fase  
- Consumpties nuttigen aan de bar, al staande, is weer toegestaan, ook in stadions, bioscopen en vervoer. 
- Heropening van nachtclubs. 
- Staande concerten keren terug. 

 
Vanaf 21 februari 
Zonder precieze details of data te noemen, kondigden Eerste Minister Jean Castex en regeringswoordvoerder 
Gabriel Attal een versoepeling aan van het gezondheidsprotocol op scholen. 
Deze dient na de wintervakantie plaats te vinden en de versoepeling moet betrekking hebben op de afschaf-
fing van het dragen van maskers in het basisonderwijs en de beperking van het aantal negatieve zelftesten 
dat moet worden getoond in geval van een zieke leerling in een klas. 
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Februari 
Woe  9 febr.  Bijpraatlunch Gabian 
Woe 19 febr. Alaryk-brouwerij: Geannuleerd i.v.m. Covid! 
Di    22 febr. Bijpraatlunch Aigne 
 
Maart 
Woe  2 maart   Wandeling Argens-Minervois 
Woe  9 maart   Bijpraatlunch Gabian 
Woe 23 maart  Olijven workshop (ochtend) 
Di    29 maart  Bijpraatlunch Aigne 
Woe 30 maart  Lezing in Gabian: Vincent in de Midi 
 

Vooraankondiging in de Hérault:                                           

Lezing Vincent van Gogh - deel 2: Vincent in de Midi 

30 maart 2022! 

Kunsthistoricus Adrien Vos geeft deze serie van drie lezingen over Vincent van Gogh ook in de 
Hérault, in Gabian (34320).  
In november was de succesvolle eerste lezing. 
Op woensdag 30 maart 2022 volgt deel twee van deze serie.   
Het derde deel van deze lezingenreeks zal op dinsdag 19 april ’22 zijn. 
 
Zet deze data vast in uw agenda! 
In de volgende NB van maart vindt u verdere informatie. 
Heeft u nu al vragen, mail dan naar Ilona Vervloet, i.vervloet@kpnplanet.nl 
 
De Cultuurclub is bezig met het voorbereiden van een excursie naar Arles.  
Zodra meer bekend is, wordt iedereen daarover uiteraard geïnformeerd. 
Met deze drie lezingen krijgen we een breed beeld van het leven en werk van Vincent van 
Gogh.  
Tot slot is er dan de mogelijkheid om Arles te bezoeken en deze stad nu met andere ogen te 
beleven. 

FEBRUARI / MAART 

http://www.huisinlanguedoc.com/
mailto:i.vervloet@kpnplanet.nl


 

 

Woensdag 2 maart, 10.00 uur  
Wandelen bij Argens-Minervois 

 
Een weinig opvallend geplaatst aftands 
bordje met de handgeschreven tekst: 
‘Petit Belvédère’, dát het er staat snapte ik 
direct. Maar wie zou het ooit hebben neer-
gezet? Een belvédère, zo verklaart de  
Dictionnaire Universel, is “een terras op 
een eminente plek vanwaar men het verre 
uitzicht en het landschap op zich kan laten 
inwerken”. Nou dat klopt hier bij Argens 
best aardig: het pad gaat over een graat 
waar we ongemerkt af en toe stil staan 
alsof we naar een schilderij kijken. Je laat 
je oog steeds verder weg gaan in het 
naakte winterlandschap van de Corbières 
en weer dichterbij zie je het toch wel stati-
ge middeleeuwse Chateau van Argens en 
de rivier de Aude als een zilveren lint. ‘Het 
belvédère was een verrassing, alleen dat 
bordje mag opgeknapt en prominenter ge-
plaatst, en in dat petit schuilt vast de stille 
verwondering daar. 
 

Afstand: 5 km, duur: 2h00, hoogteverschil: 90m. 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Grotendeels vlakke wandeling over goed begaanbare paden en landwegen. Een kort (5 à 10 min) 
maar stevig klimmetje waarbij een wandelstok handig is. 
 
Verzamelen: 10h00 Mairie van Argens-Minervois (bordje). Parkeren in de Rue de la Fontaine  
Fraiche en bij restaurant La Guinguette. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 
De lunch: uiterlijk voor 25 februari opgeven. 
Neem je Pass vaccinal 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  
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woensdag 23 maart  10.00 uur   

Workshop “olijf”  

 

 

Heerlijk! Verse olijfolie van recente oogst. In november zijn Liesbeth en ik dagen in de weer ge-

weest met het plukken van de olijven in onze tuin. Wij oogstten emmers vol; ca. 45 kilo. Dat le-

verde 7,5 liter vloeibaar goud op. Wij smullen ervan en doen er zuinig mee.  

Onze kinderen en de zus van Liesbeth genieten ook van ons werk. 

Wij spreken wel eens mensen die ook één of enkele olijfbomen bezitten, maar niet oogsten omdat 

het allemaal zo’n gedoe is en de opbrengst gering en dus niet de moeite waard. 

Dat bracht ons op het idee om als leden onder elkaar te gaan snoeien en oogsten en alle olijven 

aan te leveren bij één molen, dan kunnen wij verzekerd zijn van “eigen” olie en weten wij dat de 

teelt biologisch verantwoord en dus gezond is. Ook kunnen wij met elkaar kennis delen over de 

teelt en elkaar helpen met snoeien, plukken, olijfvliegen bestrijden enz.  

Deelnemers krijgen gedurende het seizoen nuttige tips zodat we voldoende kilo’s olijven kunnen 

oogsten voor onze eigen olie. 

Wij roepen leden die het bovenstaande aanspreekt op zich op te geven voor een nieuwe leden- 

activiteit met als doel in het najaar één of enkele flessen prima olijfolie in de keuken te hebben 

staan om van te smullen.  (Lees verder op de volgende pagina …) 

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


 

 

Het project start op woensdag 23 maart om 10 uur.  

Demonstratie snoeien en uitleg over andere aspecten van 

de olijfteelt in de olijfgaard van onze mede-NVLR leden 

Louise en Leen Meesters, op hun Domaine  

de l’Etang Fages bij Capestang.  

Wij reserveren voor degenen die dat wensen een eenvoudi-

ge lunch in het centrum van Capestang. Exacte adres en 

verzamelpunt volgt na inschrijving. 

Opgeven, vóór 15 maart bij r.vanderweerd@telfort.nl   
tel +31653212836. 
 
Pass vaccinal is vereist, er is een maximum van 15 deelne-
mers. Er zijn geen kosten (buiten de lunch).   
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Terugblik excursie vrijdag 4 februari jl. 

Een rondleiding door Gers levenswerk  
Gepassioneerd en zo nu en dan geëmotioneerd vertelde Ger Verhoeve over zijn jeugd, de vakan-
ties naar Frankrijk en zijn liefde voor reisverhalen. 32 leden (sommigen geheel in stijl op de fiets 
en met de camper gekomen) luisterden in twee groepen afwisselend naar Ger die een rondleiding 
in zijn museum gaf en naar Adrien Vos die in het café ernaast een lezing gaf met beelden over het 
‘affiche de voyage’. Heel bijzonder dat wij een museumdirecteur/eigenaar binnen onze vereniging 
hebben. De complimenten aan de cultuurgroep die ons samenbracht in Fontcouverte.  
In het museum word je meegenomen door de tijd, vanaf de Romeinse tijd tot aan de onze. “De 
Franse verleiding” zoals het museum heet, is ook geschikt voor de visiteur de vacances. Ger is 
een uitstekende verteller, ook voor kleine kinderen die zich een voorstelling kunnen maken van 
hoe je vroeger ging reizen per postkoets. Aan alle organisatoren: bedankt voor de leuke dag en 
de uitstekend verzorgde lunch. Chapeau! 

 

Posttarieven:         2021             2022 

mailto:r.vanderweerd@telfort.nl


 

 

EERSTE GOLFDAG NVLR OP 19 MEI 2022 
 
Op donderdag 19 mei aanstaande organiseren Ernest Hoogkamer en Robert van der Weerd op de 
prachtige baan van Lamalou-les-Bains, aan de rivier de Orb , de eerste golfdag voor leden van de 
NVLR.  
De activiteitencommissie heeft deze dag opgenomen in de NVLR-kalender. 
Er zal een wedstrijd zijn voor 9 of 18 holes, hoog of laag gehandicapt doet er niet toe.  
Indicatie speciaal tarief greenfee voor 18 holes: €32,00. 
Parallel aan de wedstrijd zal de Pro van de baan een of meerdere clinics geven voor niet-golfers, 
die wel eens willen proeven van die sport. 
 
U kunt intekenen op een gezellige BBQ waarvan wij samen zullen genieten op het clubhuis-terras 
van de baan. Ook partners van spelers, ja ook niet-spelers, wel NVLR-lid, kunnen aanschuiven bij 
de braai. Consumpties en BBQ rekent iedereen zelf af bij de bar. 
Het plan is om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. 
Voor de organisatoren is het van belang te weten of hun initiatief op enthousiasme van de leden 
mag rekenen. Bij een deelname van ten minste 15 tot 20 leden is het de moeite waard om het  
initiatief in actie om te zetten. 
 
Vraag en oproep aan sportievelingen en hun 
partners om mee te doen en om even te reage-
ren of men in principe bereid is tot inschrijving. 
Een definitieve inschrijving volgt na latere be-
richtgeving. 
 
Dus graag even een seintje naar:  
Ernest Hoogkamer 0467327911  
of +31 644561624.  
E-mail: ernest.hoogkamer@orange.fr 
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Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon   

 

 

Wilde je altijd al leren bridgen? 

Anneke Bergshoeff leert het je 

 
Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat je samen 
met een partner speelt.  
 

Bridge: leuk, uitdagend en internationaal 
Op een bridgecursus begin je gewoon heel eenvoudig met het aanleren van de basisprincipes,  
later kun je, samen met je partner, kiezen voor je eigen speelstijl. In ca. 10 lessen leer je de be-
ginselen van het bridge en oefen je in de praktijk.  

Op de cursus wordt uitgelegd hoe het bridgespel gaat en wat de bedoeling eigenlijk is. Je leert 
hoe het bieden gaat, wat de theorie is die erachter zit en hoe je met de meest voorkomende spel-
verdelingen omgaat. Er worden spelsituaties besproken en hoe je die het beste kunt uitspelen. Dit 
laatste wordt uitgelegd tijdens de praktijksituaties. Al snel ga je samen met andere cursisten aan 
de slag om een aantal spellen te oefenen die aansluiten bij de theorie. 

Wanneer en waar worden de beginnerscursussen gehouden? 
Bij voldoende belangstelling start er in april bij Anneke thuis in Aragon een beginnerscursus  
bridge. Zij zal met degenen die zich hebben aangemeld de dag en het tijdstip afspreken.  

Heb je interesse?  
Meld je aan bij Anneke Bergshoeff, e-mail: veenenborgh@gmail.com 
Aan deze cursus kunnen maximaal 8 personen deelnemen en de kosten bedragen ca. € 3,- p.p. 
per les. 

mailto:veenenborgh@gmail.com

