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Covid – update 28/2.
De versoepelingen van het gezondheidsprotocol die met ingang van 28 februari 2022 van toepassing zullen zijn, betreffen :
- Mensen die in contact zijn geweest met een Covid-positief persoon hoeven slechts één test
(zelftest, RT-PCR of antigeentest) uit te voeren op D+2. in plaats van de huidige drie tests.
In geval van een positieve zelftest moet de betrokkene een bevestigende RT-PCR- of antigeen-test
ondergaan. De regels inzake isolatie blijven ongewijzigd.
- Het dragen van een masker is niet langer verplicht in gesloten ruimten waarvoor de vaccinatiepas geldt (restaurants, cafés, bioscopen, theaters, musea, enz.). Het dragen van een masker binnenshuis zal worden gehandhaafd in het openbaar vervoer (bussen, treinen, vliegtuigen, enz.) en
in gesloten ruimten waarvoor de vaccinatiepas niet geldt (ziekenhuizen, overheidsdiensten, winkels, kantoren, enz.).
PM: sinds 2/2/22 is het dragen van een masker buiten niet meer verplicht, maar het wordt nog
wel aanbevolen bij grote samenscholingen van mensen.

* Klik op Ctrl en het e-mailadres en u komt bij de juiste persoon uit!
Datum

Activiteit

Info en opgeven bij:

woensdag 9 maart

Bijpraatlunch Gabian

bijpraatlunch@gmail.com

woensdag 23 maart

Workshop olijven-snoei

r.vanderweerd@telfort.nl

dinsdag 29 maart

Bijpraatlunch Aigne

bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com

woensdag 30 maart

Lezing Vincent van Gogh-2;
Gabian
Wandeling Armissan

i.vervloet@kpnplanet.nl

vrijdag 8 april

Cultuurclub naar
Memorial de Rivesaltes

cobydaverveld@orange.fr
annisrael@nvlr.eu

woensdag 13 april

Bijpraatlunch Gabian

bijpraatlunch@gmail.com

dinsdag 19 april

cobydaverveld@orange.fr

dinsdag 26 april

Lezing Vincent van Gogh-3;
Bram
Bijpraatlunch Aigne

woensdag 27 april

Koningsdag

activiteiten.nvlr@gmail.com

woensdag 6 april

evanhoorn@orange.fr

bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
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In de Hérault:
Lezing Vincent van Gogh - deel 2: Vincent in de Midi
woensdag 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 is deel twee van deze serie.
Het derde deel zal op dinsdag 19 april ’22 zijn.
De Cultuurclub bereidt een excursie naar Arles voor.
Zodra meer bekend is, wordt iedereen daarover uiteraard geïnformeerd.
Op deze manier krijgen we een breed palet van het leven en werk van Vincent van Gogh.
Tot slot is er dan de mogelijkheid om Arles te bezoeken en deze stad met andere ogen te bekijken.
Tijd: lezing van 10.30 tot ca 12.00 uur; inloop en koffie vanaf 10.00 uur
Toegangsprijs: € 10,- inclusief koffie/thee
Locatie: Restaurant La Tavernat. 8 Avenue de Roujan, 34320 Gabian
Lunch: aansluitend in La Tavernat
Aantal: voor de lezing minimaal 10 personen, maximaal 20 personen.
Opgave via Ilona Vervloet
E: i.vervloet@kpnplanet.nl

M: 0031 651 04 77 81

Achtergrondinformatie:
Eerder hoorden we dat Vincent van Gogh pas begint te schilderen op zijn 27ste.
Na een korte studie in het atelier van Anton Mauve in Den Haag, wat boerenportretten in Drenthe
en Nuenen en een tekencursus op de Academie van Antwerpen, durft hij de stap te wagen om een
professionele kunstenaar te worden: hij vestigt zich op Montmartre.
Maar twee jaar later is hij daar ‘klaar’; hij heeft de invloed van het impressionisme, het pointillisme
en het japonisme ondergaan. Nu dan het ‘Goghisme’.
Hij miste iets in zijn opleidingsfase. Misschien het zonlicht in het Zuiden, of Toulouse-Lautrec die
hem vertelt dat de zon het helderste scheen in de Midi?
Daar moet hij zijn! Hij pakt de trein en komt op 19 februari 1887 aan in een winters Arles. Maar
daar bloeien dan de amandelbomen al.
We nodigen u van harte uit om deze lezing met veel beeldmateriaal bij te wonen!
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Woensdag 6 april: Wandelen bij Armissan

Het is januari en hartstikke koud, gestoken in dikke winterjassen en met een plattegrond in m’n
verkleumde handen gaan we bij Armissan een rondje voor april verkennen. We zijn geen fan van
kou, maar de natuur compenseert ons ruimschoots. Voorwandelen betekent domweg dat we onze
routes al een keer gezien hebben en het leuke is, dat we zo de veranderingen door de seizoenen
goed kunnen zien. Onder strakblauwe lucht gaan we de wintergrauwe natuur in met ogenschijnlijk
dode bomen en rijp op de takken, dan een enkele amandelboom met piepkleine al groene knopjes
die wachten op uitkomen. Boven op een plateau valt meteen op dat Armissan verscholen ligt tussen de beboste heuvels van La Clape en daartussen een Cirque, wat ooit een binnenmeer was. Terug gaat het door de authentieke dorpskern, alle luiken gesloten en geen mens op straat, vast een
strenge lockdown. We zijn benieuwd naar april en dat ene amandelboompje.
Afstand: 5 km, duur: 2h00, hoogteverschil: 90m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Eerst 30min stijgen over een goed begaanbare weg, daarna vlak, daarna 10min stevig afdalen
over een wat lastig pad waar een wandelstok handig is.
Verzamelen: 10h00 Cave Coopérative Armissan, Parking. Armissan is te bereiken vanaf de
(nieuwe) noordoostelijke ringweg van Narbonne (afslag Vinassan/Armissan, D68).
Om 9h45 staat de koffie klaar.
De lunch: Graag uiterlijk 1 april 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
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Onlangs had de redactie een prettig en buitengewoon nuttig onderhoud met
een van de regio-vertegenwoordigers van de Stichting Nederlanders Buiten
Nederland (SNBN). Dit is een behartigingsorganisatie die onze/jouw belangen
wereldwijd behartigt. De twaalf onbezoldigde bestuursleden wonen verspreid
over vier continenten en zijn lid van negen politieke partijen. Door ongeveer
honderd regionaal vertegenwoordigers zijn er aanspreekpunten over de hele
wereld Voor de regio Languedoc-Roussillon zetelen de vertegenwoordigers
Ron Rooding in Saint-Ost (Gers) en Isabella Deelen in Palavas les Flot.
De Regionaal Vertegenwoordigers organiseren eens per jaar een bijeenkomst voor Nederlanders in
hun land/regio, om zo de zorgen en ideeën van Nederlanders te bespreken. Zo kunnen zij het bestuur weer op de hoogte brengen van wat er leeft per land. Andersom communiceert het bestuur
ook weer naar de vertegenwoordigers toe met belangrijke informatie. Wanneer diplomaten of
politici een bepaald land bezoeken, kunnen zij in contact komen met een regionaal vertegenwoordiger van die regio.
Wellicht is het een idee om met meerdere zusterverenigingen in Zuid-Frankrijk in 2022 eens een
grotere bijeenkomst te organiseren waar zaken zoals de dubbele nationaliteit, post-covid-beleid,
paspoortverlening, pensioenkwesties, veranderende belastingregels, een analyse van het regeerakkoord en de nieuwe wereldorde na de oorlog in Oekraïne ter tafel komen.
Interessant zijn de onderwerpen die in de nieuwsbrief aan de orde komen. Blijf op deze prettige
manier op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen voor Nederlanders buiten Nederland!
Neem in ieder geval eens een kijkje op de website vol nuttige informatie:
https://www.nederlandersbuitennederland.nl
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Cultuurclub op 8 april naar: ‘Memorial de Rivesaltes’

Het kamp ‘Rivesaltes’ is een monument om bij stil te staan; de gruwelen van vluchten, vervolging
en deportatie. Niet veel Nederlanders kennen dit deel van de Franse geschiedenis. De barakken
van dit interneringskamp zijn vervallen, maar dit draagt ook bij aan de dramatiek. Het bezoekerscentrum is fraai vormgegeven en geeft een helder beeld van de huiveringwekkende historie. Indrukwekkend is de tijdlijn in het midden van het centrum. Het toont alle fasen van dit kamp aan de
hand van de rijke collectie foto's.
Kamp Rivesaltes werd opgezet als militair trainings- en interneringskamp. In januari 1939 werd het
plotseling ontvangstruimte voor duizenden gevluchte Republikeinse Spanjaarden. De vluchtelingen
waren welkom in wat ‘les camps de hébergement’ heette. Het waren primitieve, groezelige barakken, een vuil onderkomen. Uiteindelijk zou een half miljoen Spanjaarden in Frankrijk in ballingschap gaan uit angst voor de repressie van de Franco-dictatuur. De Franse overheid propte hen samen in Zuid-Franse concentratiekampen, waarvan Rivesaltes het grootste was. Een deel van hen
werd vanwege hun communistische of anarchistische overtuiging gedeporteerd naar Duitse kampen, waar zij meestal stierven.
Later kregen de Spanjaarden gezelschap van joden, zigeuners en politieke bannelingen.
‘Rivesaltes’ werd Frankrijks grootste ‘tache noire’, een tumor die men liever wegdenkt, een machinerie van deportaties naar de Duitse vernietigingskampen in Oost-Europa.
Begin 1962 trokken 500 Algerijnse nationalisten en 22.000 harki door dit kamp. In totaal zaten er
in vier decennia meer dan 50.000 slachtoffers in dit kamp.
Programma:

10.15 uur: samenkomst en ontvangst met koffie bij het Memorial;
10.30 uur: rondleiding met Clementine Cervellon, bekend van de wandeling door
Perpignan;
12.30 uur: afsluiting van de rondleiding;
13.00 uur: lunch en napraten in een nabijgelegen restaurant.
Kosten 30 euro p.p. / Opgeven: cobydaverveld@orange.fr.en annisrael@nvlr.eu.
Na opgave ontvangt u de nadere details over de locaties van het Memorial en het restaurant.

Wilt u meer lezen klik dan hier ...
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Van de redactie
De NieuwsBrief is ooit door de redactie gecreëerd uit de behoefte om sneller nieuwsberichten
onder de leden te kunnen verspreiden, aangezien NieuwsNed slechts viermaal per jaar uitkomt.
NieuwsNed is dus geschikt voor tijdloos nieuws en de NieuwsBrief voor actuele zaken zoals mededelingen, aankondigingen en korte verslagen van activiteiten.
De laatste tijd ziet de redactie de artikelen langer worden. Dit in tegenstelling tot de behoefte
van de lezer van deze tijd, die steeds minder leest en meer visueel ingesteld is. De redactie wil
voorkomen dat er een maandelijkse NieuwsNed-light ontstaat. Daarom stelt zij voor om de artikelen, mededelingen en verslagen vanaf heden niet langer te maken dan max. 300 woorden.
Wel is het mogelijk om naast een aankondiging een link te (laten) plaatsen naar een interessante website of uitgebreidere tekst.
Nieuwsberichten kunt u sturen aan: redactie.nvlr@gmail.com

De laatste Nieuwsbrief van de Fanf vindt
u hier … https://www.fanf.fr/category/

nieuwsbrieven-fanf/

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon

