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    Pétanque   

 

 
 
 
 
 
Woensdag 18 mei van 10.00 – 12.00 uur in La Livinière  
 
We gaan weer pétanquen. 
 
We spelen van 10.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch in La Livinière. 
De nadruk zal liggen op het gemoedelijk samen spelen. 
Naast NVLR-leden zijn introducés van harte welkom. 
 
Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij Maja van der Wee. 
E-mailadres: vanderweemaja@gmail.com. 
 
Gelieve bij aanmelding op te geven of u wel of niet wilt lunchen (en uw voorkeur voor vlees of 
vis). 

Donderdag 19 mei 

NVLR- Golfdag 

Lamalou-les-Bains 

Op de golfbaan  

aan de rivier de Orb. 

 

Wedstrijd voor alle niveaus + 

clinic. 

Aanvang:  10.00 uur 

 

Lunch (ook voor niet-

spelers !) : 13.30 uur 

 

Organisatoren: 

Ernest Hoogkamer  
Ernest.hoogkamer@oranje.fr   
T: 0031 6 44561624;  
 
Robert van der Weerd  
r.vanderweerd@telfort.nl). 
T : 0031 6 53212836;  

 

 

Donderdag 26 mei 

Dorpswandeling 

La Livinière 

 

Start bij de fam. Kok, 

5 Impasse de Paragnoles,  

om: 10.30 uur. 

Na terugkomst een drankje 

en een hapje bij de fam. 

Kok. 

Deelname mogelijk voor 20 

personen. 

Kosten € 10,- p.p. 

 

Organisatoren: 

Paula Droppert 

drop.p@orange.fr   

T: 0468915167   

  

Diana Monissen  

dmjjmonissen@gmail.com   

T: 0031 6 13747047 

Dinsdag 31 mei 

Bijpraatlunch 

Aigne 

Maandelijkse gelegenheid om  

tijdens de lunch gezellig bij te 

praten met leden en eventuele 

introducés, in restaurant  

Lo Cagarol in Aigne. 

Aanvang: 12.00 uur 

Kosten lunch incl. 1/4 wijn: €16,- 

 

Organisatoren: 

Henny Gort-Rottier 

Peter Jansen 

Opgeven via: 

bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com  
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Visite guidée in Jardin Garrigue et Papillons in Gabian 

In de Jardin Garrigue et Papillon – waar Gert en ik sinds afgelopen najaar regelmatig als vrijwilli-
ger een handje meehelpen – worden regelmatig rondleidingen gegeven en andere activiteiten ge-
organiseerd. Ze zijn allemaal terug te vinden op de website www.jgp-gabian.fr  

Echter, op woensdag 8 juni om 10.15 uur zal er een extra Visite guidée plaatsvinden speciaal 
voor NVLR-leden.  
Rogélia Deturche zal ons rondleiden door de tuin waarin het vergroten van de biodiversiteit en het 
aantrekken van vlinders centraal staat. Afhankelijk van de hoogte van de temperatuur en de aan-
wezigheid van de zon die ochtend, zullen we ter plekke vlinders kunnen zien rondvliegen. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan denken wij dat het voor iedereen met hart voor de natuur toch interes-
sant kan zijn om eens een kijkje te nemen in deze ‘garriguetuin’ en daar inspiratie op te doen voor 
het aantrekken van vlinders in uw eigen tuin.   

Rogélia verzorgt deze rondleiding in het Frans maar Gert en ik zullen uiteraard voor een Neder-
landse vertaling zorgen indien dat nodig is. Om praktische redenen is het maximale aantal deelne-
mers beperkt tot 15 personen.  
De kosten bedragen 7 euro per persoon. Opgeven kan via 
mjcvos@outlook.com.  
Gert en ik zullen er om 10 uur zijn om voor de liefhebber een 
kopje koffie of thee in te schenken. Het is niet precies te voor-
spellen hoe lang de rondleiding zal duren.  
In ieder geval kunnen diegenen die ook deelnemen aan de Bij-
praatlunch bij La Tavernat daar op tijd zijn.  
Hopelijk tot ziens op 8 juni! 

 
Margo Vos & Gert Bielderman  

Woensdag 8 juni 

Bijpraatlunch 

Gabian 

 

Iedere 2e woensdag van de 

maand bijeenkomst van leden 

en eventuele introducés in 

restaurant La Tavernat. 

 

Apéro: 11.30 uur 

Lunch: circa 12.30 uur 

 

Opgeven en info bij:  
bijpraatlunch@gmail.com  
 

Een week voor de datum 

krijgt u het keuzemenu toege-

stuurd. 

Vrijdag 10 juni 

Excursie Cultuurclub naar: 

Saint Remy-de-Provence en 

Arles 

 

 

 

 

 

“In de voetsporen van  

Vincent van Gogh” 

In NB nr. 4 (april) staat de uit-

voerige beschrijving van deze 

excursie. 

Organisatoren: 

Coby Daverveld 

cobydaverveld@orange.fr 

Willy Freriks  

wfreriks14@gmail.com 

Zaterdag 11 juni 

Excursie Cultuurclub naar: 

Les Baux-de-Provence (en Ar-

les) 

 

Eventueel in combinatie met de ex-

cursie van vrijdag 10 juni, maar 

ook separaat mogelijk!  

Bezoek aan de Carrières de  

Lumières waar een spectaculaire 

licht- en geluidshow geprojecteerd 

wordt op de muren en zuilen van 

een kalksteengroeve. 

Dit jaar is het thema: Venetië. 

Een voorproefje kunt u hier bekij-

ken ...  
 

Na de lunch in Les Baux, terug naar 

Arles voor een bezoek aan het 

LUMA-museum. 

 

Info en aanmelden bij:  

cobydaverveld@orange.fr 
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Woensdag 15 juni: Wandelen en picknicken bij Argens-Minervois 
 

 
 
Onze juniwandeling staat er aan te komen, zoals we gewend zijn met de picknick voor we de zo-
mer ingaan. Zoals altijd bereiden wij weer een proostdrankje voor maar deze keer is het voor ons 
anders dan andere jaren. Een aantal van jullie zal het al wel gehoord hebben: wij Paula, Carla en 
Ernst gaan stoppen met het organiseren van de wandelingen. 

Al wat langer speelt dat ieder van ons drieën de bakens wil verzetten om zo tijd voor nieuwe din-
gen te maken. Tien jaar wandelen met onze mooie groep, we zullen het gaan missen, de lol en de 
vriendschap die er in de wandelgroep is. 

Maar nu de juniwandeling met de traditionele picknick. Gek genoeg zien wij alle drie uit naar die 
gezellige rommelige sfeer en de vele verhalen, dus kom!   
Let op: Anders dan in NieuwsNed stond vermeld, hebben we gekozen voor een meer centraal ge-
legen plek voor onze laatste wandeling: Argens-Minervois! 

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 Frai-
che en bij restaurant La Guinguette. 
Om 9h45 staat de koffie klaar. 
Picknick:  
Ieder neemt z’n eigen lunchpakket mee dat kan worden achtergelaten in de auto.  
Neem stoel en tafeltje mee. Zorg voor voldoende water en zonbescherming. 
Voor een wijntje, glazen en een knabbeltje zorgen wij. 
 
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 
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Van 9 tot 13 juni wordt ’rondom de brug van Tarassac’ 

in Mons-la-Trivalle het Festrivalle georganiseerd: 

‘Les ateliers du nouveau monde’. 

Een van de initiatiefnemers is ons medelid Joep Bijnen. 
 
Voor een zogenaamde: ‘Zoek het zelf maar uit’ -
expeditie zijn op het terrein 7 themaparken ingericht. 

 
Het festival zal niet op consumptie gericht zijn.  
Dat uit zich in het gebruik van gevonden en/of herge-
bruikte materialen.  

Het festival is vooral een ontmoeting en inspiratie voor 
de deelnemers. 

Nadere informatie (zoals de promotietekst) is verkrijg-
baar via: joep.bijnen@gmail.com  of:  
redactie.nvlr@gmail.com   
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Uitnodiging voor de Vernissage op zaterdag 18 juni a.s.  
 
Aanvang 15.00 uur 
 
Fleurette Abrard    sieraden etc. van stenen uit de wijngaard 
Maria Voets           beelden uit diverse soorten steen  
 
 
3 Rue des Puits 
Roquecourbe-Minervois 

 

Excursie naar kamp Rivesaltes, vrijdag 8 april 2022 

Rond tienen stonden we met een man of dertig paraat voor een ronde door het Rivesaltes Mémo-
rial. Na de koffie op de parkeerplaats begaven we ons naar het in 2015 geopende museum, waar 
op de binnenplaats medelid Clementine Cervellon een uitleg gaf van wat wij konden verwachten. 
In ruim 1½ uur zagen en lazen we de trieste historie vanaf 1939, de opvang van Spaanse vluch-
telingen die vluchtten voor Franco. In WO2 werd het als interne-
ringskamp gebruikt voor o.a. joden, zigeuners. Na de bevrijding 
werden er collaborateurs ondergebracht. In 1962 werden de Algerij-
nen opgevangen die met de Fransen samenwerkten in de Algerijnse 
oorlog (1954-1962). Na een wandeling over het kampterrein met 
resten van barakken, reden we naar een dichtbijgelegen restaurant 
om na te praten tijdens de lunch. 

LvV 

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN 

mailto:joep.bijnen@gmail.com
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Verslag 3de lezing over Vincent van Gogh 

 

Adrien Vos heeft de moeite genomen om voor de leden ‘boven Beziers’  

lezingen te houden over het leven en werk van Vincent van Gogh.  

Op 19 april vond in Gabian de 3e lezing in deze reeks plaats, met als 

thema de laatste maanden van zijn leven, die Vincent van Gogh door-

bracht in Auvers-sur-Oise, een dorp vlak bij Parijs. Hij maakte er nieu-

we vrienden en schilderde vol overgave. Hij produceerde 70 schilderij-

en. Elke dag eentje. Aan de hand van lichtbeelden en met de uitleg van 

Vincents schilderwijze nam Adrien ons mee in het laatste stukje van het  

leven van Van Gogh.  Nogmaals dank.  

HvdB   
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Koningsdag 2022: een kraam voor Oekraïne 

 

Tijdens de vergadering van de activiteitencommissie ontstond het 

idee om een tafel in te richten met spulletjes voor Oekraïne. Na de 

vergadering zijn we nog wat gaan brainstormen en kwamen we op 

het idee om Oranjebitter te verkopen voor Oekraïne. Maar hoe 

kom je aan dat spul? Gelukkig bedachten we dat Nienke en  

Jan-Jaap nog in Nederland waren. Zij waren bereid om het oranje 

vocht van De Kuyper, anno 1695, te importeren! Vol enthousiasme 

kon de verkoop starten. De opbrengst van de spullen en de Oran-

jebitter is niet mis: 266 euro!  

En wat maakten Peter en Greet een mooi gebaar: zij schonken de 

opbrengst van de NVLR-boekenverkoop ad 128 euro aan ons goede 

doel. We gaan nu een bedrag van 394 euro overmaken op giro 

555. Dank allemaal! 

 

Ilona Vervloet en Anja Geerts    

Te koop: 2cv 1989 

Vraagprijs: 9.200 euro 

Uitstekende conditie. 

j.vanderbij@orange.fr 
 
T: 04 67 25 37 13   

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /  

Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon      
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