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Activiteit 

 

Datum 

 

Informatie en aanmelden bij: 

  
 

DECEMBER 

  

Bijpraatlunch Limoux woensdag 7 dec. Mieke Baylé 

miekebayle@orange.fr  
Bijpraatlunch Carcassonne dinsdag 13 dec. Wim van der Laan 

wimvanderlaan58@me.com  

Bijpraatlunch Gabian woensdag 14 dec. bijpraatlunch@gmail.com    

Kerstborrel 

Nissan-lez-Enserune 

zondag 18 dec. Nienke Aukema 

nmaukema@gmail.com   

Wandeling 

Lac de la Cavayère  

woensdag 28 dec. Hans Mulder 
mulderH48@gmail.com  

 

JANUARI 

  

Bijpraatlunch Limoux woensdag  4 jan. miekebayle@orange.fr  

Bijpraatlunch Carcassonne dinsdag 10 jan. wimvanderlaan58@me.com 

Nieuwjaarsreceptie 

La Caunette 

zondag 15 jan. activiteiten.nvlr@gmail.com  

 
Bijpraatlunch Gabian woensdag 11 jan. bijpraatlunch@gmail.com 

Wandeling woensdag 25 jan. mulderH48@gmail.com 

Bijpraatlunch Aigne dinsdag 31 jan. bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 
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Bijpraatlunch in regio Carcassonne: dinsdag 13 december  

Nadat Limoux in oktober aan de beurt was, is op 8 november de eer-
ste NVLR-bijpraatlunch in de regio Carcassonne gehouden.  
Ook hier was het een groot succes. Negentien leden uit de omgeving 
van Carcassonne troffen elkaar in het ontzettend gezellige restaurant 
Vins de Dagne in Montlaur, waar eigenaar Aurelien en zijn verloofde 
Zin ons een heerlijke lunch voorschotelden.  
Na afloop was men unaniem van mening dat dit idee een herhaling 
verdiende, en dat gaat dan ook gebeuren.  

De volgende bijpraatlunch zal plaatsvinden op  
dinsdag 13 december, wederom in restaurant Vins de Dagne.  
 
Opgeven kan t/m donderdag 8 december, via: 
wimvanderlaan58@me.com 
   
Introducés en leden van buiten de regio zijn ook van harte welkom 

Kerstborrel op zondag 18 december  

Al enkele jaren vond in december in Fos de kerstborrel plaats.  
Gezellige en sfeervolle bijeenkomsten. 

De afgelopen tijd vingen wij hier en daar opmerkingen op van leden, die 
wel hadden willen gaan, maar dat Fos wat ver uit de richting lag. Daar-
om stellen wij voor de kerstborrel dit jaar eens te organiseren in  
Nissan-lez-Ensérune, bij de voorzitter thuis.  

In de hoop dat Nissan voor leden van zowel oost als west iets centraler 
ligt, nodigen wij u van harte uit om samen in de aanloop naar Kerst in 
de sfeer te komen.  

Op:       zondag 18 december van 14.00 tot 18.00 uur. 

Plaats: 36, Avenue de la Gare, 34440 Nissan-lez-Ensérune. 

Aan de opzet van de kerstborrel verandert niets. Iedereen neemt iets 
mee voor bij de borrel en voor de wijn wordt gezorgd. 

 

Aanmelden graag vóór 15 december: nmaukema@gmail.com   

Wandeling rond het Lac de la Cavayère 
woensdag 28 december om 10.00 uur. 
 
Kort voor het nieuwe jaar nog 1 keer lekker wandelen. 
De wandeling is goed te doen, ook voor een minder ge-
oefende wandelaar. Iets meer dan 5 kilometer lang, over 
brede, geasfalteerde paden. Het traject ligt in een park 
waar geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan. De uit-
daging zit in een aantal “hobbels” in de route. Nooit lang 
of hoog, enkele zijn wat steil. Maar het goede wegdek 
helpt om deze hobbels te nemen. 
Na de wandeling wordt er geluncht. Tijdens de wande-
ling krijgt u hierover nadere informatie. Indien nodig, is 
deze informatie ook vooraf beschikbaar. 
Hoe komt u bij Lac de la Cavayère? 
Vanuit Trèbes richting Carcassonne, na het grote nieuwe 
Leclerc winkelcentrum rechts omhoog, bij rotonde linksaf richting Cité. Volgende rotonde: linksaf 
afslag Montlegun/Lac de la Cavayère.  
Borden Lac de la Cavayère volgen. Zie ook Google maps.  
 
U kunt zich aanmelden bij mulderH48@gmail.com, met opgave of u mee luncht. 
Graag aanmelden voor 24 december. 
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TERUGBLIKKEN 

Wandelverslag Cessenon, op 26 oktober 
 
Met mooi wandelweer begonnen zeven wandelaars aan 
de voettocht van Le Coumiac langs de Orb. Hoewel Peter 
Jansen en Hans Mulder het traject vooraf verkend had-
den, leek een pad te eindigen in een bamboe-achtig bos; 
Cane de Provence. De Orb hoorden we links, en rechts 
moest open veld zijn. Waren wij verdwaald? Niet echt, 
maar wel van het pad af!  
 
Bij wat schuren, enkele paarden en honden, leverde het 
passeren met onze twee honden geen probleem op. Hal-
verwege ontdekten we een gemoedelijk meelopende la-
brador met halsband en telefoonnummer. De terugweg 
naar Cessenon leidde langs de doorgaande route, dus 
honden aan de lijn, ook de labrador aan een reserveriem. 
De eigenaar heeft hem bij het restaurant opgehaald. 
 
Het is een raadsel hoe Le Helder voor €14,50 zo’n smakelijk driegangenkeuzemenu met wijn en 
koffie kan serveren. Toen de propriétaire Nederlands hoorde spreken, vroeg hij of wij Kees van 
Kooten kenden. Kees komt niet meer, werd te vaak herkend. Mocht iemand hem treffen, doe hem 
de hartelijke groeten. Elke wandeling heeft iets verrassends! 
 
Hans Mulder    (Foto Pieter Keeris) 

Nieuwjaarsreceptie NVLR 
 

Zondag 15 januari, 12-13.30 uur 
restaurant La Cave in La Caunette (34) 

 
Het bestuur van de NVLR nodigt u van harte uit om samen te toosten  

op een mooi en gezond 2023 
U kunt zich opgeven via e-mail activiteiten.nvlr@gmail.com 

 
Blijft u aansluitend ook gezellig lunchen? 

Aanmelden tot uiterlijk 6 januari door overboeking van €28 p.p. 
op IBAN-rekening: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183 

Caisse d’Épargne te Olonzac,  t.n.v. Ass. NVLR 
Na betaling wordt het keuzemenu opgestuurd. 

Geef eventueel uw speciale (dieet)wensen via bovenstaand e-mailadres tijdig op. 
 

Restaurant La  Cave, 9 Place de l'Ormeau; 34210 La Caunette  Googlemaps 

mailto:activiteiten.nvlr@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/La+Cave/@43.3535586,2.7748397,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b1c7b5ce66c4e7:0x5b8e35b7530158d6!8m2!3d43.3535586!4d2.7770284
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Museum Narbo Via, op 2 december  

Een bezoek aan het nieuwe museum in Narbonne, georganiseerd door Willy Freriks en Coby Da-
verveld, is alleszins de moeite waard. Hierover waren de aanwezige leden het roerend eens, zo 
bleek tijdens de geanimeerde lunch na het bezoek aan Narbo Via.  
 

Het in 2021 geopende museum is 
indrukwekkend door zowel de mini-
malistische, stoere architectuur van 
het gebouw, als de tentoonstelling 
van Romeinse oudheden.  
De imposante muur van 760 oude 
stenen uit de Romeinse gebouwen 
in de regio vormt het centrale punt 
van de permanente expositie. Zaal 
1 geeft weer hoe Rome in 118 voor 
Chr. de kolonie Narbo Martius 
stichtte. Geestig is, volgens een van 
de leden, vormgegeven aan het ge-
zegde:  
  

‘Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht’ (zie foto).  

Imposante mozaïeken zijn samengesteld uit duizenden teruggevonden stukjes, evenzo de 
blootgelegde zeilboot met zijn bemanning en handelswaar, maar ook een enorm houten anker.  

     IN  DE  REGIO 

 

Vanaf 3 december is het mogelijk om de treinen TER Occitanie te nemen, op de eerste zondag 
van de maand, naar Nîmes, Carcassonne, Béziers of Perpignan voor € 1 per treinkaartje.  

Met twee beschikbare aanbiedingen is reizen met de trein in de regio Occitanie  
(voorheen Languedoc-Roussillon) nog nooit zo eenvoudig geweest om de omgeving te ontdekken. 

En vanaf 2023 ook treinen voor €1 op dagen van flinke smog. 

Bron: www.thetrainline.com 
 
Bron: https://www.laregion.fr/En-Occitanie-le-train-a-1-euro-gagne-du-terrain 
 

Boekpresentatie op woensdag 2 november  

Om 08.00 uur ging de wekker. Wat was het ook weer vandaag? O ja, een lezing in La Tavernat in 

Gabian, door Leonard van Veldhoven. Dus snel uit bed, douchen en iets ontbijten. O jee, geen 

brood in huis en yoghurt valt bij mij altijd slecht in de ochtend. Dan maar een croissant bij de 

bakker in Capestang gekocht, altijd goed. 

We kwamen op tijd aan in Gabian en de ontvangst door Ilona met een espresso was uitstekend. 

Om 10.30 uur ving de presentatie aan voor zo’n 13 NVLR-leden. Leonard begon, vergezeld van 

lichtbeelden, zijn verhaal over hoe het zover is gekomen. Altijd interessant om iemands carrière 

voorbij te zien komen. Uiteraard kwam het boek aan bod en het lijkt me dan ook erg leuk om te 

lezen over de familie klokkenmakers en hun geschiedenis van de afgelopen drie decennia in 

Montolieu. 

Na de lezing hebben we genoten van een glas wijn en een voortreffelijke maaltijd bij La Tavernat. 

Wim Geerts, Beaufort  

http://www.thetrainline.com
https://www.laregion.fr/En-Occitanie-le-train-a-1-euro-gagne-du-terrain
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Infobulletin van de Nederlandse Vereniging 
Languedoc-Roussillon  

website:  www.nvlr.eu 
 
redactie.nvlr@gmail.com   

Winterbanden verplicht  

Sinds 1 november 2021 is het in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk en ook voor een 
groot deel in Frankrijk verplicht winterbanden te gebruiken in de winterperiode.  

Er werd nog niet gehandhaafd, maar vanaf 1 november 2022 kun je een bekeuring van 
€ 135 krijgen voor het rijden op zomerbanden. Er is 1 uitzondering op die regel: mini-
maal 2 sneeuwkettingen of zogenoemde sneeuwsokken zijn toege-
staan.  

Van 1 november tot 31 maart zijn winterbanden verplicht in de bergachtige  
departementen: Alpen, Corsica, Massif Central, Massif Jurassien, Pyrénées,  
Massif Vosgien.  

Toeristen of mensen op doortocht zijn niet uitgezonderd van de regel, die geldt 
voor personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtwagens en touring-
cars.  

In de desbetreffende departementen worden nieuwe borden geplaatst om te 
wijzen op de verplichting.  

Bronnen: AD, ANWB, MAX Vandaag. Foto: Shutterstock  

Voor meer info lees hier: Service-public.fr  

http://www.nvlr.eu
mailto:redactie.nvlr@gmail.com

