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      IN MEMORIAM MARIA VOETS 

Ruim 10 jaar geleden ontmoette ik Maria Voets voor het eerst. Tijdens een expositie, georgani-
seerd door de VEEM  (Vivre Ensemble En Minervois), op een Domaine. Haar rijzige gestalte en 
haar grote bril maakten haar een opvallende figuur. Zoals ik al gauw kon vaststellen, met een  
eigen mening en zeer bescheiden wat betreft haar eigen werk. Haar werk heeft vaak een zekere 
abstractheid. Haar bekendheid nam met elke expositie toe. 

U heeft haar wellicht ontmoet op de jaarlijkse expositie bij haar thuis. Zij koos per jaar een thema 
voor haar beelden en werkte dat op diverse manieren uit. Zij liet zich daarbij ook leiden door de 
stenen zelf. Ze werkte vooral in harde steen en marmer. Voor die laatste soort is ze een aantal 
malen naar Carrara in Italië gereisd. Als u zelf ooit met marmer hebt gewerkt, dan weet u hoeveel 
tijd het vergt om dat te bewerken. De prijzen van de beelden waren desondanks zeer redelijk.  
Als ze maar nieuwe stenen en gereedschappen kon kopen, dan was ze al tevreden. Ze verkocht 
steeds meer. In haar tijd in Nederland heeft ze ook enkele beelden in brons en metaal gemaakt. 
Het werken met stenen was echter haar favoriet. Het vergde tijd en veel energie; dat stak ze er 
graag in. Het schonk haar veel voldoening en de mensen om haar heen mooie beelden. 

De bovenstaande foto toont één van haar beelden. Op een tweedimensionale foto komt het beeld 
altijd wat beperkt tot zijn recht. Zoals afgebeeld op de foto kunt u er een moeder met kind in zien. 

Een In memoriam beschrijft meestal een heel leven. Van Maria’s jaren voor haar tijd in Frankrijk 
weet ik niet veel. Ze sprak er niet vaak over. Haar laatste jaren werden ook bepaald door haar 
ziekte. Ze heeft enkele zware chemokuren doorstaan en de bijwerkingen daarvan maakten het 
beeldhouwen zwaarder. Toch benutte ze de tussenliggende periodes om te werken.  
Op 24 augustus jongstleden is Maria op 78-jarige leeftijd overleden. Zij heeft een steen in de  
rivier verlegd. En hoe! Haar beelden zullen de herinnering aan haar zeer levend houden. 
 

Hans Mulder   
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Over enkele dagen valt de nieuwe editie van NieuwsNed weer in uw brievenbus. 
Bovenaan het adresetiket staat uw lidmaatschapsnummer. Noteer dit nummer a.u.b. voor komen-
de contributiebetalingen.  

U helpt er de penningmeester ENORM mee als u dit nummer bij uw betalingen vermeldt!! 

 
Cabrioletrit  

Woensdag 7 september 2022 
 
Het is alweer voor het 5e jaar dat wij de cabrioletrit organi-
seren.  
 
De spelregels blijven eenvoudig, de enige voorwaarde is dat 
je de rit met een cabriolet maakt (dit is elke auto zonder 
vast dak. Dakloos dus). 
 
Om 10.00 uur worden de deelnemers verwacht in Caux. Na 
een kopje koffie begint de rit en rond het middaguur gaan 
we ergens lunchen. We rijden in konvooi, maar voor alle ze-
kerheid krijgt iedere deelnemer een routebeschrijving mee. 
De bedoeling van de rit is vooral genieten van het land-
schap, het is dus géén rally. Rond 17.00 uur eindigt de rit in 
Pézenas. Omdat het een lustrumjaar is zullen we deze dag 
op een andere manier afsluiten dan in voorgaande jaren, 
maar dat is nog een verrassing (hier zijn enige kosten aan 
verbonden).  
Vanaf dit jaar vragen wij u om een kleine bijdrage voor de 
gemaakte benzinekosten t.b.v.  
het uitzetten en narijden van de route etc.: 3 Euro p.p. 
 
Aanmelden:  
yolande.caux@gmail.com 
 
tel: 04 67 90 87 91 

Lezing in Le Moulin te Bram op 22 september, 10.30 uur.  

Buschauffeur in de lucht 

 

Oud-straaljager vlieger en KLM-piloot John Caous houdt op  
donderdag 22 september a.s. om 10.30 uur een lezing met als titel: Bus-
chauffeur in de Lucht. De lezing is toegankelijk voor alle leden van de NVLR.  
De entree bedraagt € 8,--, incl. koffie/thee.  

John Caous wil zijn toehoorders graag vertellen wat er zoal bij komt kijken, voordat hij met zijn 
‘bus’ de lucht in kan om naar de volgende halte te vliegen. De bemanning heeft 1,5 uur nodig om 
zich voor te bereiden voor een vlucht van Amsterdam naar Toulouse. Hij gaat proberen om een 
vlucht te vergelijken met het rijden in een touringcar of een stadsbus. Wat zijn de verschillen? 
Hij zal zijn verhaal larderen met talrijke anekdotes uit zijn lange carrière als buschauffeur in de 
lucht.  

Na afloop van de lezing is het mogelijk om na te praten bij een lunch in Cuisine d’Ici et Là te 
Bram.  

Opgave voor deelname graag via bram.lemoulin@orange.fr. Wilt u ook deelnemen aan de lunch, 
dan dit s.v.p. erbij vermelden.  

http://www.huisinlanguedoc.com/
mailto:yolande.caux@gmail.com
mailto:bram.lemoulin@orange.fr


 
Bezoek aan het tapijt-atelier in Lodève 

Ontdek een omgeving waar de tijd wordt afgemeten aan het beheersen van een ambacht. 

 
Op vrijdag 23 september brengen we een bezoek aan de Manufacture Nationale de la 
Savonnerie, het tapijten-atelier in Lodève, waar een staaltje van virtuoos vakmanschap getoond 
wordt. 
Het is de enige dépendance van het Franse Nationale Tapijtatelier van de beroemde Gobelin tapij-
ten. Een parel dus van Frans cultureel erfgoed. 
Met hoogwaardig vakmanschap worden tapijten geweven in opdracht van ambassades, hoogwaar-
digheidsbekleders, nationale monumenten, het Elysée etc. 
Vakmannen en -vrouwen beheersen hier nog steeds het oude ambacht van de echte tapijtweef-
techniek. Vakmanschap dat al meer dan vier eeuwen aan elkaar wordt doorgegeven.  
Het maken van één tapijt kan wel 12 maanden tot 7 jaar duren. 
In een rondleiding door de werkplaats o.l.v. een gids krijgen we in 1,5 uur alle informatie over de 
betekenis van dit bijzondere ambacht. De uitleg wordt vertaald in het Nederlands. De werkplaats 
is rolstoel toegankelijk. 
 

 
 
Reserveren van het aantal personen is voor het museum noodzakelijk, dus geef je s.v.p. snel op! 
Na afloop lunchen we in het gezellige restaurant-café culture Le Grand Minuscule in Lodève.  
 
Opgeven en informatie: Ilona Vervloet. Opgeven tot uiterlijk 17 september. 
E-mail: i.vervloet@kpnplanet.nl 
 
Laat ook even weten of je aansluitend wilt lunchen. Na opgave ontvang je verdere informatie. 

 
Datum:  vrijdag 23 september ‘22 
Kosten:  € 10,- p.p. 
Start:    10.30 uur, tot 12.00 uur 
Verzamelen: om 10.00 uur bij de entree van de Manufacture  
                      Nationale.  1, Impasse des Liciers, 34700 Lodève. 
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Oproep 2e golfdag NVLR 

 

Golfliefhebbers opgelet: woensdag 28 september  
organiseren wij de tweede golfdag van de NVLR. De eerste 
golfdag, die in mei jl. gehouden werd op de baan van  
Lamalou-les-Bains, was een groot succes. Daarom werd 
gevraagd om in het najaar een tweede golffestijn te orga-
niseren. 

Wij hebben op woensdag 28 september een aantal starttijden kunnen reserveren. 
We spelen 9 holes in de ochtend en sluiten af met een gezamenlijke lunch. 
Ontvangst zal vanaf 09.00 uur zijn en de eerste flight start om 10.00 uur. 
Green fee (€ 32) en lunchkosten (€27) worden tevoren bij Ernest voldaan, samen € 59. 
 

Aanmelden kan bij Ernest Hoogkamer door overmaking van €59,00 op bank Credit Agricole:  
FR 76 1350 6100 0096 5726 4700 058 of Abnamro: NL69 ABNA 0480853150 ten name van  
E. Hoogkamer onder vermelding van: golf nvlr 2022/09 en eventueel de handicap. 

Introducés zijn ook welkom, tevoren inschrijfgeld voldoen. 

Wij zien uit naar weer een prachtdag! 

ernest.hoogkamer@orange.fr    r.vanderweerd@telfort.nl  

  

 

mailto:i.vervloet@kpnplanet.nl
mailto:ernest.hoogkamer@orange.fr
mailto:r.vanderweerd@telfort.nl


 
De NVLR-wandelingen in 2022. 
 
Het nieuwe wandelseizoen begint op woensdag 28 september. Peter Jansen en Hans Mulder 
vormen het voorlopige organisatieteam. We willen ons team graag uitbreiden, vandaar ‘voorlopig’. 
Het zal wennen zijn voor de wandelaars en de organisatoren. Verwacht geen 1-op-1 voortzetting 
van de gegroeide gewoontes. De koffie en thee bij het begin, kunnen wij niet verzorgen. Uiteraard 
hebben wij bij onze voorgangers ons licht opgestoken. Mede op grond van hun informatie hebben 
wij een aantal uitgangspunten gekozen. 
De wandelingen vormen het uitgangspunt voor onze activiteit. Omdat de gemiddelde ‘vaste’ wan-
delaar ouder is dan toen het 10(!) jaar geleden begon, kunt u rekenen op: niet langer dan 1,5 à 
2,5 uur. Geen al te grote hoogteverschillen en het zoveel mogelijk vermijden van lastige passages 
(hoogte of anderszins). 
U dient zich vooraf te melden per mail (zie hieronder). Als u verwacht toch niet te kunnen komen, 
laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren per mail weten. 
U neemt geheel op eigen risico deel. Voor zover u een lichamelijk probleem krijgt, b.v. een ver-
zwikte enkel, dan dekt de CPAM en uw Mutuelle dat wel. Dit ligt anders bij Wettelijke Aansprake-
lijkheid. Honden mogen mee op de wandelingen. De eigenaar is wettelijk aansprakelijk. Kijk in elk 
geval uw W.A.-verzekering na. 
De organisatoren kunnen deelnemers weigeren. Dit is zeer sporadisch voorgekomen. Maar u be-
hoort te weten dat ook dit tot onze verantwoordelijkheid behoort. 
Voor de rest van 2022 gaan we uit van één wandeling per maand.  
Telkens op de laatste woensdag.  
 
 
De wandeling van 28 september begint vanuit Pouzols-Minervois.  
Start om 10.00 uur. Verzamelen bij de kerk uit de 13e eeuw. In Pouzols zijn 
wegwijzers die u helpen de kerk Saint-Saturnin te vinden.  
Tot 20 september kunt u zich via onderstaand e-mailadres opgeven voor de 
wandeling. Graag ook aangeven of u wilt lunchen en met hoeveel  
personen.  
E-mail: mulderh48@gmail.com 
Google maps 

  pag. 4 

 

BIJPRAATLUNCH   LIMOUX - CARCASSONNE 

Vier enthousiaste leden uit de Aude hebben het plan opgevat om in de regio Limoux –  
Carcassonne  bijpraatlunches te gaan organiseren, zoals die ook in Aigne en Gabian gehouden 
worden. 

Een eerste verkenning onder degenen die in deze buurt wonen heeft al  17 belangstellenden uit 
de regio Carcassonne en 19 uit de regio Limoux opgeleverd. 

Wim van der Laan, Ina Opdam, Thea van der Grift en Mieke Baylé zullen dit initiatief verder uit-
werken en gaan organiseren. De bijeenkomsten die zeer laagdrempelig zijn, zullen plaatsvinden in 
een restaurant of een bar/resto waar een uur vóór de lunch gelegenheid is om elkaar bij te praten 
of nader kennis te maken. De betaalbare lunches vinden binnen of buiten (afhankelijk van het 
weer en het seizoen) plaats. 

Heeft u interesse om een dergelijke gezellige lunch met NVLR-leden in uw regio mee te maken? 
Stuur dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres.  
Vermeld in ieder geval uw naam, woonplaats en het aantal personen met wie u de lunch zou wil-
len bijwonen. Overigens: ook als u geen interesse heeft, is een heel kort mailtje (toelichting is 
echt niet nodig) welkom, zodat we wat beter weten wat de animo is. 

Zo gauw bekend is hoe groot de belangstelling is, krijgen de geïnteresseerden nadere informatie 
over de organisatie. 

We hopen van velen van u een positieve reactie te ontvangen!  
Thea, Mieke, Ina en Wim. wimvanderlaan58@me.com.     

 

 

       

mailto:mulderh48@gmail.com
https://www.google.com/search?q=Pouzols-Minervois%2C+13e+eeuws+kerkje&oq=Pouzols-MinervoGoogle%20maps%20is%2C+13e+eeuws+kerkje&aqs=chrome..69i57.35960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:wimvanderlaan58@me.com


 
Vooraankondiging 

NVLR Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 oktober  

Komt u ook? 

 

De Jaarvergadering van de NVLR wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 oktober, aanvang 10 uur 
in Cave Vinipolis in Florensac,  
5 Av. des Vendanges. 

Programma:  
 9.30 uur zaal open  
10.00 uur opening met koffie en broodjes  
10.30 uur aanvang vergadering     
12.00 uur apéritief 
12.30 uur lunch 
 

De agenda en de vergaderstukken worden u tijdig 
toegezonden, maar Coby Daverveld:  
activiteiten.nvlr@gmail.com noteert graag  
alvast uw aanwezigheid.  

Het bestuur hoopt u in groten getale te mogen begroeten op 15 oktober!  
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 ‘De Franse verleiding’: tegelijk een reis, 
 een uitdaging en een avontuur. 

 In Fontcouverte is een klein museum geschapen, 
gewijd aan de geschiedenis van het reizen en het 
toerisme in Frankrijk: ‘de Franse verleiding’.  
Een kleine werkgroep rondom dit originele pro-
ject werkt eraan het museum vleugels te ver-
schaffen, zoals beter te equiperen en zelfs verder 
uit te bouwen. Nu wordt de fase van oprichting 
van een ‘association’ afgesloten.  
Het gaat hier om een voor Frankrijk uniek eerste 
reismuseum en, in zijn soort, waarschijnlijk het 
enige reismuseum qua omvattende strekking ter 
wereld.   

 Veel van ons gereis is voor plezier en dat geldt 
 in ’t bijzonder voor het toerisme: het museum is 

weleens een parel van nostalgie en herinnering genoemd, terwijl het toch ook de meest recente 
ontwikkelingen bijhoudt. Het toerisme wordt vanwege zijn toenemende intensiteit en massaliteit 
omstreden, en zelfs bestreden.   

De nu nog kleine werkgroep zoekt meer meedenkers en, vooral, meedoeners teneinde hogere 
aantallen bezoekers te trekken, de rondgang door ’t museum ten dele te digitaliseren en t.z.t. 
wellicht zelfs een grotere behuizing te vinden in een meer geanimeerde plaats.  

Het reizen en het toerisme is inmiddels goed voor ruim 10% van de wereldeconomie en voor de 
werkgelegenheid en de ecologische voetafdruk komen we op ongeveer dezelfde cijfers uit. In 
Frankrijk is het economische gewicht van het toerisme zelfs zwaarder dan de gehele Franse  
agrarische sector, mede-hoeder van juist die fraaie landschappen … . 

Ziet u mogelijkheden met enthousiasme bij te dragen aan deze oorspronkelijke, maatschappelijk 
zeer relevante en culturele start up met een toekomstperspectief van jewelste? Neem dan contact 
op met één van ons: 
 

Ger Verhoeve, 04 68 43 60 16 / gerrit.verhoeve@gmail.com 
 
Leonard van Veldhoven, 04 68 24 89 73 / champcourt@gmail.com 
 
Rose-Line Lentjes, 04 68 31 39 03 / eefenrose-line@hotmail.com  
 
Adrien Vos, 04 68 76 38 53 /  bram.lemoulin@orange.fr 

mailto:activiteiten.nvlr@gmail.com
mailto:gerrit.verhoeve@gmail.com
mailto:champcourt@gmail.com
mailto:eefenrose-line@hotmail.com
mailto:bram.lemoulin@orange.fr


 
 

  Grondwet wordt gewijzigd!    

      Stemmen voor Eerste Kamer vanuit buitenland wordt mogelijk 

 

Wat in 2015 met een motie op het D66-congres begon, eindigde op 5 juli 2022, zeven jaar later, 
met een overwinning voor en erkenning van de rechten van de Nederlanders buiten Nederland: 
nota bene in de Eerste Kamer zelf werd de laatste horde geslecht om de grondwet te wijzigen. 

Met die wijziging staat de weg open om Nederlanders buiten Nederland voortaan óók voor de Eer-
ste Kamer te laten stemmen, op indirecte wijze, net zoals Nederlanders binnen Nederland. Met 
meer dan de vereiste twee derde meerderheid van de 75 Kamerzetels (54 voor-21 tegen) werd 
het wetsvoorstel vandaag aangenomen. Een groep SNBN’ers – letterlijk vanuit de hele wereld – 
was ter plaatse aanwezig, onder leiding van bestuurslid Jan Joosten, in SNBN-ornaat. 

Welke partijen stemden voor en welke tegen? Hoe berichtte BNR-radio over de stemming? En hoe 
gaat het nu verder? Je leest het allemaal hier!  
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    OKTOBER 2022 

 

ZO     2 Lezing L’École Paris - in Bram 
VRIJ  7 Cultuurclub. Musée d’art moderne, Céret 
WO   12 Bijpraatlunch Gabian 
WO   12 Pétanque 
ZAT  15 ALV met boekenlunch 
DI     18 Zeilen Étang de Bages 
DI     25 Bijpraatlunch Aigne 
WO   26 Wandeling NVLR 
DO    27 Boekpresentatie L. van Veldhoven - Bram 
VRIJ 28 Dorpswandeling Nissan-lez-Enserune 

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon  

website:  www.nvlr.eu  

De brasucade van zaterdag 20-08-2022 
 
…. en wat voor één. Zeer goed van smaak en vol van gezelligheid! 
Zo tegen half acht waren de meeste clubleden gearriveerd. 
Wij, een beetje afwachtend, werden natuurlijk direct opgemerkt. 
Terwijl de bbq werd aangestoken dronk iedereen water, maar de meerderheid was wel aan iets 
sterkers toe. Ja hoor: daar kwam de sangria en de wijn op tafel. 
Wij voelden ons al snel op ons gemak. 
De sardines waren heerlijk. 
Pak ze bij kop en staart en hap het visvlees van de graat. 
Daarna de mosselen, op 2 manieren klaargemaakt. In één woord heerlijk!! 
Er was ook één gast die zich de hele dag had afgevraagd mosselen nou wel of niet lekker te vin-
den… ? Hij heeft meerdere keren een maaltje opgehaald! 
Met appelcarré en koffie werd de avond afgesloten en ging men rond 23.00 uur huiswaarts. 
Al met al een zeer geslaagde avond! 
  
Ad en Henny Boekhout 

https://nederlandersbuitennederland.us20.list-manage.com/track/click?u=9565fd67acc088d048d2a2def&id=dd7b899b27&e=bff4c2fdd3
http://www.nvlr.eu

