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De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio augustus

woensdag 13 juli
woensdag 10 augustus
Bijpraatlunch in Gabian
Ook in de zomermaanden kunnen u en uw
eventuele gasten deelnemen aan de
ongedwongen bijpraatlunches in restaurant
La Tavernat in Gabian, op elke tweede
woensdag van de maand. Na aanmelding
ontvangt u het keuzemenu.
Bijeenkomst 11.30 uur voor apéro.
Circa 12.30 uur gaan we aan tafel.
Opgeven via:
bijpraatlunch@gmail.com

dinsdag 26 juli
dinsdag 30 augustus
Bijpraatlunch Aigne
(onder voorbehoud)
Bij voldoende belangstelling kan ook de
maandelijkse bijpraatlunch in Aigne
plaatsvinden in restaurant Lo Cagarol.
Aanvang: 12.00 uur
Kosten lunch incl. ¼ wijn: € 16,Opgeven via:

Bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com

2de Qui est Qui-kennismakingslunch op dinsdag 26 juli
Na de zeer geslaagde eerste kennismakingslunch in Limoux is er nu gekozen voor een wat centraler gelegen plek in onze uitgestrekte regio. Namelijk: (Cabezac) Bize-Minervois,
bij Restaurant La Selette.
De 3de ontmoeting volgt in het najaar in de buurt van Uzès of Montpellier.
Als u denkt wat is Qui est Qui? Dat is een gedrukt boekje waarin leden hun naam,
woonplaats, e-mailadres, plus een fotootje en een persoonlijk verhaal van 60
woorden kunnen opgeven.
Leden kunnen gratis in dit boekje opgenomen worden.
Aanmelden bij: j.vanderbij@orange.fr
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Op donderdag 28 juli in Le Moulin te Bram
Viva Mexico!
Een lezing over het schildersduo Frida Kahlo en Diego Rivera.
De Mexicaanse schilderes Frida Kahlo wordt vandaag de dag nog steeds gezien als een symbool
van het feminisme. Haar vrijgevochten geest was een toonbeeld voor vrouwen wereldwijd. Zo weigerde Kahlo pertinent om haar lichaams- en gezichtshaar te scheren. Ze schilderde voornamelijk
in surrealistische stijl. Al tijdens haar leven vergaarde ze roem; niet in het minst door haar opzienbarende levensstijl. Ze trouwde twee keer met haar landgenoot Diego Rivera, een vermaard
muurschilder, die het presteerde om een opdracht van Rockefeller naast zich neer te leggen. Veel
van Rivera’s muurschilderingen vertellen over de geschiedenis van Mexico en Zuid-Amerika.
Gelukkig zijn ze na zijn dood vrijwel allemaal bewaard gebleven en maken ze nu deel uit van het
nationaal kunstbezit in Mexico.
Over dit kleurrijke duo houdt Adrien Vos een lezing in Le Moulin te Bram op donderdag 28 juli,
aanvang 10.30 uur.
Entree: € 8,= (inclusief koffie/thee). Opgave graag via e-mail: bram.lemoulin@orange.fr.
Gebruikelijk wordt na afloop nagetafeld bij een lunch in Bram. Wie ook graag wil mee lunchen kan
dit kenbaar maken, zodat er voldoende tafels worden gereserveerd.

Rondleiding voor NVLR-leden op 18 augustus om 10 u in Jardin Garrigue et Papillons
in Gabian
In de Jardin Garrigue et Papillons (www.jgp-gabian.fr) worden alleen in de zomerperiode rondleidingen gegeven en activiteiten georganiseerd. Na de enthousiaste reacties op de speciale ‘Visite
guidée’ op 8 juni voor leden van de NVLR, verzorgt Rogelia Deturche op donderdagochtend
18 augustus deze rondleiding nogmaals. Vanaf 10 u leidt zij ons rond door dit bijzondere stukje
garrigue waarin het vergroten van de biodiversiteit en het aantrekken van vlinders centraal staat.
Rogélia verzorgt de rondleiding in het Frans dus een zekere kennis van deze taal is wel handig,
maar indien nodig zijn er altijd Nederlanders die kunnen helpen met het vertalen. Om praktische
redenen is het maximale aantal deelnemers beperkt tot 14 personen.
De kosten bedragen 7 euro per persoon. Opgeven kan via mjcvos@outlook.com.
Voor de liefhebber staat er vanaf 9.45 u een kopje koffie of thee klaar. Wie weet tot de 18 e?
Margo Vos

pag. 3
Veiligheidsregels voor de zomervakantie
Directoraat Juridische en Administratieve Informatie
Gepubliceerd op 25 mei 2022 -

De zwemvlaggen veranderen! Een noodzakelijke standaardisatie
De strandvlaggen zijn aangepast in een behoefte aan standaardisatie met de internationale regelgeving. Het doel is om het voor toeristen uit het buitenland gemakkelijker te maken om deze vlaggen te
begrijpen. Daarom moeten informatiepanelen over deze nieuwe
vlaggen worden geplaatst voordat badgasten toegang krijgen tot het
strand en op het badmeesterstation. Meer info ...

===========================================================================================
Fietsen: verkeersregels om te respecteren
Illustratie 1Credits: © JeanLuc - stock.adobe.com

Fietsen vereist dat de bestuurder de wegcode respecteert. Om ieders veiligheid te garanderen, moeten fietsers zich aan bepaalde regels houden, in de stad of buiten stedelijke gebieden en dag en nacht.
De verkeersregels zijn als volgt:
•

Zichtbare kleding :
buiten de bebouwde kom is het verplicht om 's nachts een retroreflecterend geel hesje te dragen, of wanneer het zicht onvoldoende
is. Het wordt echter aanbevolen om er in alle omstandigheden een
te dragen, ook in de stad en op klaarlichte dag;

•

De helm is verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar, bestuurder of
passagier van een fiets. Hij moet vastgemaakt zijn. Meer info ...
Opmerking: Het is verboden om op het gehoor een apparaat te dragen dat geluid kan uitzenden (oordopjes of
hoofdtelefoons). Ook het gebruik van de handheld telefoon is verboden. Bij niet-naleving van deze regel bent u een
vaste boete van € 135,- verschuldigd.

Verklaring Bewijs-In-Leven-Zijn & legitimatie

Je kent het vast wel uit contact met de Nederlandse overheid:
stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Dat is
niet helemaal zonder risico. Als dat kopietje onderschept
wordt, kan er fraude gepleegd worden met jouw identiteit.
Hoe zou dit makkelijker en veiliger kunnen? Momenteel worden twee oplossingsrichtingen bekeken.
Lees verder...

Bezoek onze website |

www.nous-vous.com
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Zeilen met de NVLR
Vrijdag dertien mei en dan gaan zeilen? Vrijdag de dertiende? Dat is natuurlijk de goden verzoeken! Dat deed ik dan natuurlijk ook, een simpel verzoekje: een beetje zon, een beetje wind, niet te koud,
niet te warm. Ja, inderdaad een behoorlijk verzoek!
Maar…. De goden waren ons goedgezind. Alles, maar dan
ook alles werd ingewilligd.
Eerst naar de haven van het mooie dorp Marseillan voor
de lunch. Uitstekende lunch, maar ach, dat is nou eenmaal Frankrijk! Zijn we niet onder andere hiervoor naar
Frankrijk verhuisd? Na de lunch naar de boten. Twee zeiljachten en een zeiljachtje. En daar waren de goden weer:
ja, ik mocht in het zeiljachtje, samen met Anja en Louk.
Wat een prachtig scheepje, 85 jaar oud, helemaal van
hout en met zoveel liefde onderhouden. Heerlijk, ieder
van ons heeft lekker aan het roer gezeten en we hebben
de verhalen van de schipper en zijn vriend aangehoord:
Ja, dit scheepje was zelfs onderdeel van een film met
Alain Delon en Simone Signoret!
Na afloop nog een drankje op het terras en daarna weer
op huis aan. Tjonge, was het morgen maar weer vrijdag
de dertiende!
Met vriendelijke groeten,
Arie Burgers

Pétanque in Siran
Woensdag 18 mei was het weer zover.
De eerste pétanquewedstrijd van dit jaar werd gespeeld met 11 mensen in Siran.
Mooie banen en prachtig weer! De koffie werd aangereikt uit het café aan de overkant.
De onderlinge gezelligheid was de grote winnaar.

Een heerlijke dag afgesloten met een gezellige lunch buiten op het terras van het plaatselijke
restaurant.
Wederom door Maja en Hans prima verzorgd!
Groetjes en tot ziens!
Anneke
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Verslag eerste NVLR-golfdag op 19 mei 2022.
Om half elf startte de eerste van vier flights op de prachtige 9 holes baan langs de rivier de Orb in Lamalou-les-Bains, Hérault.
Parallel aan de wedstrijd was er een les onder leiding van de baanpro Baptiste. Van zijn sportieve leerlingen wist hij overtuigde
aspirant-golfers te maken die vast en zeker vaker op de driving
range te vinden zullen zijn om zich het golfspel eigen te maken.
De wedstrijd was vooral sportief en gezellig. Winnen was niet de
drive, wel was de uitdaging om per hole niet meer dan 9 slagen te
noteren. Na aftrek van de playing handicap kwam een netto score
op het bord die tot prettige verrassingen leidde. De trofee werd
door één van de vrouwelijke speelsters mee naar huis genomen.
Het toernooi werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, waar
unaniem werd verzocht om over enkele maanden nogmaals zo’n
supergezellige golfdag te organiseren.
Ernest Hoogkamer en Robert van der Weerd konden onder druk
van de vele complimenten niet anders dan ter plekke toezeggen
nogmaals de organisatie op zich te nemen.
De tweede NVLR- GOLFDAG zal worden gehouden op donderdag 29 september 2022, op de
prachtbaan van Lamalou-les-Bains. Golfers, noteer die dag!
Opgave bij Ernest Hoogkamer: ernest.hoogkamer@orange.fr
of: Robert van der Weerd: r.vanderweerd@telfort.nl
Wij zullen in de komende Nieuwsbrieven de aankondiging herhalen en naar de bij ons bekende golfers, die in
het boekje Qui est Qui staan, persoonlijke oproepen sturen .

Wandeling in La Livinière op 26 mei
De ontvangst bij Fred en Diana Kok is hartverwarmend en de wandeling van Paula en Diana
prachtig. Fred wisselt af en toe van rol: gastheer, gids en voorganger.
Gids Fred vertelt gepassioneerd. De gestapelde stenen (capitelles) vormen muren met
openingen voor gereedschappen of als schuilplaats voor mens en dier.
In het bos is het genieten van de heerlijke
bosgeuren, uitzicht, informatie, gesprekken en het elkaar af en toe de hand
toesteken. Op het dorpsplein is de kerk voor ons geopend. Hier luisteren wij geboeid naar voorganger Fred.
Onder de indruk van organisatie, gastvrijheid en geweldige lunch rijd ik naar huis.
Anke Smit/Nienke Aukema
Voorwaarden voor deelname aan de NVLR-activiteiten
Het bestuur van de NVLR wijst u erop dat deelname aan de activiteiten volledig voor eigen risico is. Het
bestuur kan volgens de Franse wet niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of materiële schade
die tijdens een activiteit ontstaan. Daarom dringt het bestuur er met klem op aan dat iedere deelnemer bij
zijn of haar verzekering informeert of zijn/haar verzekering eventuele ontstane schade gedurende activiteiten dekt.
Daarnaast wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij zich goed voorbereidt op de deelname aan een
activiteit. De NVLR draagt zorg voor de aanwezigheid van een EHBO-kit.
Tijdens door de NVLR georganiseerde wandelingen kunnen honden worden meegenomen, maar de eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk .
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Bijpraatlunch in Aigne, 31 mei
Met een zonnetje en een heerlijke temperatuur hebben wij op het terras van Lo Cagarol genoten
van een goede lunch. Helaas waren enkele mensen verhinderd of ziek waardoor het groepje klein
maar fijn was.
Met z’n zevenen hebben we lekker bijgepraat. En toen viel het woord Lonerstraat!
De Lonerstraat ligt tussen Loon en Assen. Blijken er toch vier van de zeven aanwezigen roots te
hebben in Assen!! Alle vier bleken we zelfs op dezelfde middelbare school in Assen te hebben gezeten! Hoe bijzonder is dat!
Kortom, we hebben veel gelachen
met elkaar en er een gezellige lunch
van gemaakt.
Anke Smit

Bezoek aan de vlindertuin in Gabian, woensdag 8 juni,
Een bewolkte dag met een uitstekende wandeltemperatuur.
De Jardin des Garrigues et à Papillons is een bezoekje waard. Op de D174
hadden Gert en Margo gezorgd voor geïmproviseerde bordjes, de officiële
zijn in de maak. Zelden tref je een meer gepassioneerde gids dan Rogélia.
Zij vertelt uitbundig over de natuurlijke bemesting en beplanting van haar
tuin, welke planten elkaar positief beïnvloeden, hoe deze te vermeerderen
en zaden te oogsten. De plukken mensenhaar uit de
lokale kapsalon en schapenwol ter bescherming tegen everzwijnen die niet van mensengeur houden
waren een nouveauté voor velen.
Een uitje gevolgd door een bijpraatlunch is een absolute succesformule.
Nienke Aukema

Vrijdag 10 juni: Saint Remy en Arles
Een zinderende zon en zingende cigales. Dé ingrediënten voor een
uitstapje in de Provence.
Geïnspireerd door de lezingen van Adrien Vos trad een groepje van
zo’n 22 NVLR-leden “in de voetsporen van Vincent van Gogh”.
Eerst een bezoek aan de psychiatrische kliniek in Saint-Remy-deProvence. We zagen Vincents kamer van waaruit hij de tuin schilderde en de badkuip met plank en slot waar hij “hydrotherapie” kreeg.
Vervolgens ging het naar Arles waar we naast
het museum verschillende plekken bekeken die
hij op doek vastlegde, waarna we eindigden op
een terras met uitzicht op het café “Le Soir”.

Zaterdag 11 juni: Les Baux en Arles
De meeste deelnemers waren gezellig blijven slapen en zetten het interessante programma voort in de Carrières de Lumières, waar we genoten van een indrukwekkend licht- en geluidspel met als hoofdthema
‘Venetië’.
De gezellige lunch (bereikt na een pittige trappenklim naar het dorp Les
Baux) werd afgesloten met een extraatje, nl. een tentoonstelling van en
over Camille Claudel in museum Yves Brayer.
Opnieuw naar Arles waar we met een bezoek aan de toren van het Luma
dit excursieweekend afsloten.
Coby, Adrien en Willy: complimenten en dank voor de perfecte organisatie van deze trip!
Annette van der Bij

pag. 7
Finale voor Carla, Paula en Ernst
Op woensdag 15 juni jl. stond om 9.45 uur een parkeerterrein in het kleine plaatsje ArgensMinervois vol met blozende Nederlanders om het
gebruikelijke bakkie koffie te drinken alvorens onder leiding van Ernst van Hoorn te beginnen aan
een opmerkelijke wandeling.
Op het programma stond een niet al te zware ronding van het Lac des Aiguilles, maar wat het bijzonder maakte was niet de hitte van de dag, die
de 30 graden passeerde, maar het feit dat iedere
wandelaar zich bewust was dat er geschiedenis
werd geschreven: het was de laatste NVLRwandeling, die georganiseerd werd door het illustere trio Carla van Gellecum, Paula Droppert en
Ernst van Hoorn. Na tien jaren van enerverende
ontdekkingstochten door de uitgestrekte Languedoc-Roussillon, waar honderden NVLR-leden met
veel plezier aan terugdenken, hadden Paula, Carla
en Ernst besloten om ermee op te houden. In al
die jaren hadden ze de wandeltochten voorbereid,
voorgelopen, de restaurants geregeld voor de afsluitende lunch, de EHBO-kit meegezeuld, de
snoepjes uitgedeeld en vooraf aan elke mars voor
de opwarmende koffie gezorgd. Een ongekende
prestatie!

Het werd een waardig afscheid; aan de rand van het meer had een vijftal senioren een kampement ingericht voor een afsluitende picknick. En toen om kwart over twaalf de grote groep na
een mooie wandeling neerstreek volgde een gezellig onderonsje met vele trouwe wandelaars.
Zoals gebruikelijk hadden Paula en Carla voor de wijn en de frisdrank gezorgd.
Binnen het scala van activiteiten die de NVLR haar leden aanbiedt, is de ‘wandeling’ de populairste geworden, met regelmatig meer dan 35 deelnemers.
De waardering voor al het werk van het drietal werd uitgesproken door bestuurslid Nelleke
Streefkerk. Zij memoreerde o.a. de onderlinge taken van Carla, Paula en Ernst en hoe goed het
drietal op elkaar was ingespeeld. Dat wordt nog een hele klus voor de opvolgers. Enkele weken
eerder had het bestuur al afscheid genomen met een lunch voor de drie organisatoren en hun
partners; nu ging het afscheid gepaard met enkele persoonlijke presentjes, bijeengebracht
door de trouwe aanhang. Hierbij past nogmaals een groot dank jullie wel voor al die mooie
jaren vol wandelplezier!
Adrien Vos

Hans Mulder neemt stokje over en zoekt twee assistenten
Het stokje van Ernst van Hoorn wordt overgenomen door oud-voorzitter Hans Mulder. Hij heeft
er alle vertrouwen in dat het ook weer mooie wandeldagen gaan worden, maar hij zou graag zien
dat er twee NVLR-leden meedoen om de wandelingen voor te bereiden en mede te begeleiden.
Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Hans: mulderh48@gmail.com
Qui est Qui- kennismakingslunch in Limoux op 15 juni
De kennismakingslunch was heel toepasselijk in La Taverna a Bacchus, net buiten Limoux, waar
Theo en Ina Opdam alles goed voorbereid hadden. Er waren + 20 mensen en het was een succesvolle en geanimeerde bijeenkomst. Hans en Annette waren enthousiaste gastheer/vrouw.
Wim van der Laan uit Val-de-Dagne stelde voor om dit te herhalen: één keer boven Carcassonne
en een keer ten zuiden daarvan. Het gaat bij de organisatie toch om enthousiaste mensen die iets
opzetten. Mieke Baylé, Ina Opdam en ikzelf willen hem daarbij helpen.
Uitnodigingen voor de vervolglunches komen eraan …!
Thea van de Grift
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De bijpraatlunch van Aigne op 28 juni, was wegens ziekte van de uitbater verplaatst naar
Cabezac.
Met 11 mensen hebben we heerlijk gegeten op het vernieuwde en uitgebreide terras van
La Selette in Bize-Minervois.
Het was weer een feest om samen aan tafel te zitten en te genieten van al het lekkers dat ze
daar altijd weer weten te serveren.
Grappig was dat enkele compatriotten huiswaarts keerden met dozen vol diepvries kroketten en
bitterballen. Goed idee!
Nienke

IN DE REGIO

2 juli

vanaf 14.00 t/m 22.00 uur.
Salon des livres et des vins in Arzens
Het hele programma is te vinden op de site: Les Estivales de la Malepere

juli /
aug

Concerten in Chateau de Cassan, Roujan
Zie programma op de site: https://chateau-cassan.com

juli /
aug

Allerlei activiteiten in en rond Béziers
Programma te zien op:
www.ole-mag.com

juli /
aug

1001 Festivals in Occitanie
Zie het programma: https://www.laregion.fr/occitanie-festivals

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA !





woensdag 5 september: Cabrio-rit
vrijdag 23 september: Manufacture Nationale in Lodève
donderdag 29 september: lezing door John Caous in Bram
donderdag 29 september: Golftoernooi in Lamalou-les-Bains

Bijzonderheden volgen in de komende NieuwsBrief

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon /
Cercle Pays-Bas Languedoc-Roussillon

