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Lezing op zondag 2 oktober over de School van Parijs   

Op zondag 2 oktober wordt in de molen van Bram een lezing gegeven door Adrien Vos, over de 
buitenlandse kunstenaars die aan het begin van de 20ste eeuw naar Parijs uitweken, en die be-
roemd zijn geworden onder de naam “L’ École de Paris”. Aanleiding voor de lezing is het uitstapje 
van de Cultuurclub naar Céret op vrijdag 7 oktober (zie verderop). 

De lezing zal vooral ingaan op de rol van Marc Chagall in het Parijse kunstleven en op de schilder-
kunsten van de Italiaan Amadeo Modigliani en de Witrus Chaïm Soutine. De laatste is in Céret be-
roemd geworden door zijn interpretatie van de eeuwenoude platanen, die ver boven de huizen 
van de dorpskern naar de zon reiken.  

Aanvang 14.30 uur. Na afloop is er een apéritief in de tuin bij de molen.  

Opgave via: bram.lemoulin@orange.fr. De entree bedraagt € 8,= p.p.  

Start Bijpraatlunch rond Limoux, op woensdag 5 oktober 

Afgelopen juni was er een geanimeerde lunchbijeenkomst van NVLR-leden in Limoux. Er bleek 
behoefte aan een vervolg en dat is door Mieke Baylé, Ina Opdam, Wim van der Laan en Thea van 
der Grift ter hand genomen. 

We starten dus in Limoux, voorlopig een keer per maand op iedere eerste woensdag. 
Voor de lunch een apéro:  een praatje en een drankje voor eigen rekening. De maaltijdvoorkeur 
wordt van tevoren doorgegeven aan Mieke. Reserveringen via Mieke Baylé per e-mail.  

Wim is de man van de systematiek en heeft alles met wijsheid begeleid. Hans van der Bij onder-
steunde met zijn ervaring. En zo kunnen we beginnen. 

 

 

Data: 5 oktober, 2 november, 7 december.  
Apéro om 11.30, lunch 12.30 bij la Taverne a Bacchus, La Monez Haute Limoux.  
Aanmelden via e-mail: miekebayle@orange.fr   

Bijpraatlunch GABIAN 

(Iedere 2e woensdag van  

de maand) 

woensdag 12 oktober 

La Tavernat 

apéro: 11.30 uur 

Lunch: 12.30 uur 

Opgeven bij: 
bijpraatlunch@gmail.com  

 

Bijpraatlunch AIGNE 

(Iedere laatste dinsdag van de 

maand) 

dinsdag 27 oktober 

Lo Cagarol 

Aanvang: 12.00 uur 

 

Opgeven bij: 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com  

http://www.nvlr.eu
mailto:bram.lemoulin@orange.fr
mailto:miekebayle@orange.fr
mailto:bijpraatlunch@gmail.com
mailto:bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
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Excursie van de Cultuurclub naar het museum van Céret 
op vrijdag 7 oktober 

 
Céret met zijn gezellige dorpskern en museum was al eens het 
doel van de Cultuurclub, waar we genoten van de rijkdom aan 
kunstschatten en ander moois. Op 7 oktober gaan we opnieuw 
naar Céret; het museum is recentelijk heropend en viert dat met 
een schitterende tentoonstelling van: Marc Chagall, Pablo Picas-
so, Juan Gris, Kees van Dongen, Amadeo Modigliani, Frantisek 
Kupka. 

Er zijn eigenlijk 5 exposities, chronologisch verdeeld over de  
periode 1900-1939. 

Het eerste overzicht heet “Meesters van kleur: van Fauvisme tot Abstractie” en brengt werken sa-
men van Sonia Delaunay, Kupka, Van Dongen en anderen.  

Het tweede deel is gewijd aan het kubisme van Pablo Picasso en Juan Gris.  

Het derde deel is gewijd aan de “Bijenkorf” (“Foyer de la Ruche”), een voormalig paviljoen van de 
Wereldtentoonstelling, waar vooral Russische en Poolse kunstenaars woonden en werkten.  

Weer een andere zaal toont het Parijs van die tijd aan de hand van foto’s van de bekendste avant-
garde fotografen. Hun foto’s hebben in grote mate bijgedragen aan de mythe van het Parijse 
kunstleven.  

De expositie eindigt met “Parijse portretten”, gecentreerd rond de Witrus Chaïm Soutine met por-
tretten van modellen uit bescheiden milieus, en de portretten van de Bulgaar Jules Pascin en de 
Tsjech Georges Kars.  

Programma excursie Céret 7 oktober: 

10.15 uur: Ontvangst met koffie 

10.30 uur: Entree in Musée d’ Art Moderne Céret 

12.30 uur: Lunch in het restaurant Al Catala in Céret 

15.00 uur: Rondwandeling door Céret (facultatief) 

  

De kosten voor deze dag bedragen € 33,= p.p. lunch en museum. 

Opgave bij Coby Daverveld cobydaverveld@orange.fr  
of Willy Freriks    wfreriks14@gmail.com. 

http://www.huisinlanguedoc.com/
mailto:cobydaverveld@orange.fr
mailto:wfreriks14@gmail.com
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Pétanque op woensdag 12 oktober 

 
 
Na een succesvolle pétanquedag in mei gaan we op 12 oktober weer pétanquen in Siran. 
We spelen van 10.00 tot 12.00 uur met aansluitend een lunch in Siran. 
De nadruk zal liggen op het gemoedelijk samen spelen. 
Indien u interesse heeft kunt u zich oer e-mail aanmelden bij Maja van der Wee,  

majavanderwee11@gmail.com. 

Gelieve bij aanmelding op te geven of u wel of niet wilt lunchen. 

 

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: Restaurant La Grange, La Bouillette, 11120 Bize-Minervois. 

 

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. 
Coby Daverveld (activiteiten.nvlr@gmail.com) noteert graag uw aanwezigheid.  

 
Het bestuur hoopt u in groten getale te mogen begroeten op 15 oktober!  
 

 
Tijdens het apéritief vinden enkele activiteiten plaats: 

• Boeken- en cd-ruil; 

• Verloting van een kaas-klimaatkast (winkelwaarde  € 180,-). 
Deze klimaatkast is ter beschikking gesteld door een vriendelijke sponsor. 
U kunt loten kopen voor € 1,-. 
De opbrengst wordt aan een goed doel geschonken. 

• Verkoop olijfolie door Loes en Leen Meesters (zie aankondiging op pag. 5). 

mailto:majavanderwee11@gmail.com
mailto:activiteiten.nvlr@gmail.com


 
Zeilen op het Étang de Bages: geen oesters, maar flamingo’s! 

Op dinsdag 18 oktober gaan we zeilen op het Étang de Bages.  
Dat ligt vlakbij Narbonne, in het hart van het Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 
Op het gebied van natuur heeft die omgeving weer iets heel anders te bieden. Geen oesters, zoals 
bij het Étang de Thau, maar flamingo’s!  

 
 
We zeilen in één boot, waar plaats is voor maximaal 9 personen + de schipper. 
De kosten zijn €23,- per persoon, uitgaande van 9 deelnemers.  
Al met al best kostbaar… Aan de andere kant misschien ook wel spectaculair om die omgeving een 
keer vanaf het water van het Étang de Bages mee te maken. 
Voor wie dat wil: we lunchen vooraf in de omgeving.  
 
Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij! 
Opgeven: liefst zo spoedig mogelijk, zodat ik kan inschatten of er voldoende belangstelling is. 
Maar uiterlijk vóór 15 oktober. 

Datum: dinsdag 18 oktober ‘22 
Tijd:     14.00-16.00 uur 
Kosten: € 23,- per persoon 
Opgeven en informatie: Ilona Vervloet 
E-mail: i.vervloet@kpnplanet  
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Wandeling woensdag 26 oktober 

Voor bijzonderheden zie de website:  www.nvlr.eu  

Boekpresentatie:  De lange weg naar… EEN DOOS VOL HEUGENIS 
• Le Moulin in BRAM, donderdag 27 oktober om 10:30 uur 
• Restaurant La Tavernat in GABIAN, woensdag 2 november om 10:30 uur  

 

Medelid Leonard van Veldhoven zal op 27 oktober in de Aude en 
op 2 november in de Hérault zijn nieuwe boek presenteren, dat 
op 13 oktober bij uitgeverij Gopher in Harderwijk verschijnen 
zal.  

Naast de presentatie van het boek, zal een belangrijk deel van 
de voordracht gewijd zijn aan de lange weg ernaartoe. 

Daarin zal hij een beeld trachten te schetsen van die momenten 
en voorvallen die zijn bestaan blijvend richting gegeven hebben. 

En ook hoe hij, na meerdere andere levens, als schrijver bij de 
hoofdfiguranten van dit boek is beland.  

Tekst achterzijde omslag… lees hier: 

 
AUDE: 
 
Datum: donderdag 27 oktober ’22 
Start lezing: 10.30 uur 
Kosten: géén 
Locatie: Le Moulin in BRAM 
Opgeven: Coby Daverveld (M: 06-75 88 22 46) of Adrien Vos (M: 06-02 17 76 36). 

Ook voor opgeven ja/nee voor de lunch na afloop. 

bram.lemoulin@orange.fr. 

 
Na de lezing zal er een glaasje worden geschonken, met mogelijkheid om vragen te stellen, het 
boek aan te schaffen, te laten signeren.  
EEN DOOS VOL HEUGENIS, paperback, 636 pagina’s, € 29,50 

  

  

https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/
http://www.nvlr.eu
https://nvlr.eu/activiteiten/lijst/pagina/2/
mailto:bram.lemoulin@orange.fr


 

Olijfolie 100% methode BIO  van Loes en Leen. 

Louise en Leen Meesters die 7 jaar geleden 160 olijfbomen hebben geplant, bieden leden van de 
NVLR aan om hun biologische olijfolie te kopen. Afgelopen voorjaar zijn een 16-tal leden bij hen 
op bezoek geweest en hebben een workshop bijgewoond. Nu voor de nieuwe oogst kunnen we olie 
van de oogst 2021 kopen. Loes heeft nog 35 liter. Neem een lege donkere wijnfles en een kurk 
mee waarvan het rode overblijfsel van de wijn is afgesneden en laat de fles voor 12 euro per fles 
0,75 L vullen met de maagdelijke olijfolie. OP=OP!  
Deze verkoop zal plaatsvinden op 15 oktober, na de Algemene Ledenvergadering om ca. 12 uur. 
 
Wie wil helpen met de pluk in de eerste week van november (31 oktober t/m 5 november), krijgt 
voor een ochtend (10–12u) of een middag (14-16 u) 1 wijnfles olijfolie.    
 
Bel 04 67 90 75 59 of mail leenmeesters@orange.fr voor een aanmelding.  
Adres: Domaine de l'Etang Fages, 34310 Quarante. 

 
HÉRAULT: 

Datum: woensdag 2 november ’22    
Inloop/koffie/thee: vanaf 10.00 uur 
Start lezing: 10.30 uur 
Kosten: géén 
Locatie: La Tavernat in GABIAN 
Lunch: aansluitend in La Tavernat 
Informatie: Ilona Vervloet, ook voor opgeven en ja/nee voor de lunch 
E: i.vervloet@kpnplanet.nl. 
M: 0031 6 51 04 77 81 
Mogelijkheid tot vragen, aanschaf,  laten signeren. 
  

Dorpswandeling 28 oktober 2022 

 

Nissan-lez-Ensérune ligt 10 km van Béziers en 22 km van Narbonne. De meeste mensen  
kennen de naam van het dorp door het Oppidum, maar Nissan heeft meer te bieden tussen deze 
twee welvarende steden. Onder het motto: ‘Laat elkaar jouw dorp zien’ wandelen wij via de  
onlangs gerestaureerde molens, naar de kapel St. Christol, door het oude centrum naar de Cave 
Cooperative voor een wijnproeverij. De lunch vindt rond 13:00 uur (of iets later??) ook daar 
plaats. De totale wandeling bedraagt ca. 6,5 km over een terrein dat niet geschikt is voor chique 
‘zitschoenen’. Wandelschoenen worden aangeraden en eventueel een wandelstok, er zit een kleine 
afdaling in het parcours. Er zijn meerdere kleine parkeerplaatsen in het centrum van het dorp.  
 

10:00 uur Verzamelen bij de Mairie aan het Place de la République.  
Koffie bij Café l’Acropole of la Commerce? 

10:30 uur Op naar les Vieux Moulins (Tiquet en Balayé) en la Chapelle St. Christol. 

12:00 uur Terug naar het centrum van het historische dorp. 
NB: Auto’s kunnen worden meegenomen naar parkeerplaats bij Cave Cooperative. 

12:30 uur Wijnproeverij en lunch bij Cave des Vignerons du Pays d’ Ensérune. 

15:00 uur Einde van dit dorps-wandelfestijn. 

Opgeven tot 25 oktober per e-mail: nmaukema@gmail.com 
Kosten: 15 euro p.p. 

   Bezoek onze website: www.nous-vous.com 

mailto:leenmeesters@orange.fr
mailto:i.vervloet@kpnplanet.nl
mailto:nmaukema@gmail.com
http://www.nous-vous.com


 

Cabriorit op 7 september 

Alweer voor de vijfde keer vertrok er een processie daklozen 
vanuit Caux om deel te nemen aan een openluchtrit die zijn 
weerga niet kent. Een autotocht om door je dak te gaan. 
Dankzij de gedegen voorbereiding door cabrioliefhebbers Nick 
en Yolande Mol hebben wij een fantastische openluchtshow 
gegeven zodat naast het geronk en gebrom van de automoto-
ren het vrolijke “ kijk daar nu toch” van de toeschouwers 
klonk. Het is een unieke ervaring om in colonne door de zon-
overgoten Hérault te rijden. Het samen delen van de vreugde geeft de kick. 

Naast rijden en lachen werd er een pitstop gehouden in Fabrègues om bij te tanken en copieus te 
déjeuneren. Met volle tank en maag reden we op het eindpunt af. Bij Joan en Alex wachtte ons 
een smakelijk koud buffet. Een topdag was het weer. Op naar volgend jaar!  

briefing Ernest Hoogkamer, tekst Robert van der Weerd  
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TERUGBLIK op ACTIVITEITEN  

Tapisserie Nationale in Lodève op 23 september 

De NVLR is als een cafetaria: een veelsoortig 
ledenbestand kan keuzes maken uit een  
gevarieerd aanbod aan activiteiten.  
Op vrijdag 23 september togen 16 leden naar 
de Manufacture Nationale de la Savonnerie in 
Lodève. Aan de activiteitencoördinator voor de 
Hérault was de tip en vraag doorgespeeld om 
eens met NVLR-leden een visite te brengen aan 
deze werkplaats waar zeer fraaie, uiterst kost-
bare en volgens authentiek patroon klassieke 
en moderne handgeknoopte tapijten worden 

gemaakt, uitsluitend in opdracht van de Franse overheid.  
Het was een schitterende belevenis om tekst en uitleg en aanschouwing te krijgen van het proces 
van het artistieke en oude ambacht van de tapijtknopers. 
Hulde voor initiatief, organisatie en simultaanvertaling voor Ilona Vervloet en Freek Donders. 
 
Inmiddels traditie bij een NVLR-happening is de lunch na afloop teneinde na te praten, nieuwe  
relaties aan te knopen en stoorzenders fijn te tunen. 
Robert van der Weerd 

Bijpraatlunch Aigne 27 september 

Op de eerste beetje herfstige dag na de hete zomer 
was het voor zowel bedienend personeel als gasten 
even wennen om binnen te eten. 

Zoals altijd was er keurig aan de korte kant van de 
eetzaal gedekt voor 13 mensen. Er kwamen onvoor-
zien meer compatriotten binnen wandelen, dus dat 
werd improviseren en inschikken, want alle andere 
tafels waren bezet. Het blijft fascinerend om te zien 
hoe de chef-kok ook deze keer er weer in slaagde 
om een verrassende maaltijd op tafel te toveren met 
zo’n goede prijs-kwaliteitverhouding.  

De sfeer was bijna uitgelaten te noemen, de ge-
sprekken boeiend en de nieuwe mensen Jan en  
Marieke zijn warm onthaald. Over hen kunt u in  
NN 113 meer lezen.  

Nienke 



 

Tweede NVLR-golfdag, 28 september 

Het was echt een geval van de overtreffende trap!  
Was de eerste golfdag al een groot succes, deze tweede, een half jaar na de eerste, was er één die 
de grens verlegde. Alles klopte, de sfeer was hartelijk en ontspannen, de baan in prima conditie, 
de organisatie klopte, de spelers in hun beste doen en een select gezelschap bankzitsters aan de 
koffie en de rosé, op het terras van het clubhuis. Een veelbelovende speel-
ster, die tien jaar na haar AOW met golfen begon, verdiende de aanmoedi-
gingsprijs en een rijpere jonge man mocht zich tooien met de hoofdprijs.  
Er werd in het algemeen goed gescoord en het tempo door de baan verliep 
zeer vlot. Gevolg dat alle flights rond midi et demi binnen waren, hetgeen 
een ongedwongen apéro opleverde, gevolgd door een smakelijk en vooral 
vermakelijk déjeuner. De stemming was zodanig uitgelaten dat spontaan, 
doch welgemeend, de commissie voor de organisatie van de derde golfdag 
op 7 juni 2023 bij acclamatie werd benoemd. Het event golfdag is er dus 
eentje van: wordt vervolgd! Dank aan alle deelnemers en aan mijn mede-
organisator Ernest Hoogkamer. 

Robert van der Weerd 
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Foire de la pomme, du riz et du vin, Aigues-Vives in de Aude, 
zondag 9 oktober van 10.00 tot 18.00 uur. 

De traditionele appel-, wijn- en rijstbeurs van Aigues-Vives. 
Voor de 24e editie, nodigt de Mairie van Aigues-Vives u uit om de producten van 
de lokale boeren te ontdekken zoals de verschillende soorten appels, rijst en 
wijn. 
De mogelijkheid om gepassioneerde producenten te ontmoeten die trots zijn op 
hun hoogwaardige producten. 
Proeverijen, presentatie van de appelcultuur, rijst en wijn. 
Zie website: aiguesvives11.fr 

 

 

 

Zondag 9 oktober.      Informatie bij; 

Association Tramontagne. T:  06 32 67 72 32 

   zondag 2 oktober.    Informatie op:      
www.fermeenfermemontagnenoire.fr  

 

 

Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon  
website:  www.nvlr.eu  

http://aiguesvives11.fr
http://www.fromagehollandais.eu/
http://www.fermeenfermemontagnenoire.fr
http://www.nvlr.eu

