
 

NB  
NIEUWSBRIEF  NVLR  nr. 11 december 2022 

 Inhoud: 

 Reminder activiteiten! 

  

Kerstborrel zondagmiddag 18 december  14.00 - 18.00 uur 

 

Van meerdere mensen hoorden wij in de wandelgangen dat zij zondagmiddag acte de présence 
gaan geven, maar zij hebben zich nog niet aangemeld.  

Voor twijfelende voetballiefhebbers is er verheugend nieuws:  in huize Hoor hangt een plasma-
scherm van 110-70cm en de TV mag aan!  
Het moet dus mogelijk zijn om Frankrijk wederom wereldkampioen te zien worden (of niet??) 

Stuur een berichtje of je wel/niet komt aan: nmaukema@gmail.com 
 

Jan Jaap en Nienke hebben er nu geen idee van of zij 10 of 30 mensen gaan verwelkomen met 
Hollandse appeltaart van Hélène bij de thee-koffie en bitterballen en oesters bij de borrel.  
Verder hebben zij vertrouwen in de fantasie van de gasten, over wat zij aan verrassende 
‘etenswaardigheden’ meebrengen.  

 

Adres:  36 Avenue de la Gare, 34440 Nissan-lez-Enserune.  
 
In de straat zijn op zondagmiddag normaal gesproken voldoende parkeerplaatsen, maar ook aan 
het begin-eind van de straat (afhankelijk van waar je binnenkomt) is een parkeerterrein.  

Tot zondag! 

CONTRIBUTIEFACTUUR  2023 

 

Over enkele dagen ploft de dikke wintereditie NieuwsNed 113 in 

uw brievenbus. 

In deze envelop zit ook de contributiefactuur voor 2023, die 

dankzij de extra inspanningen van het inpak- en verzendteam: 

Renate en Kees van der Bas, dit jaar op naam gesteld bijgevoegd 

is mét vermelding van het contributiebedrag. 

Op het etiket staat boven uw naam uw lidmaatschapsnummer. 

Geef dit nummer op bij betaling (voor 31 januari ‘23) ! 

mailto:nmaukema@gmail.com
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Activiteit     Datum    Informatie en aanmelden bij: 

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. 

 

Activiteit 

 

Datum 

 

Informatie en aanmelden bij: 

  

Wandeling 

Lac de la Cavayère  
woensdag 28 dec. 

Hans Mulder 

mulderH48@gmail.com  

Bijpraatlunch Limoux woensdag  4 jan. miekebayle@orange.fr  

Bijpraatlunch Gabian woensdag 11 jan. bijpraatlunch@gmail.com 

Bijpraatlunch Carcassonne 
Gewijzigd in: 

woensdag 18 januari 
wimvanderlaan58@me.com 

Wandeling woensdag 25 jan. mulderH48@gmail.com 

Bijpraatlunch Aigne dinsdag 31 jan. bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 

Bijpraatlunch regio Carcassonne, voortaan op woensdag. 

Ook de bijpraatlunch in de regio Carcassonne is zeer enthousiast van start 

gegaan. 

Omdat bleek dat veel mensen op dinsdag andere dingen te doen hebben, 

is besloten voortaan op de derde woensdag van de maand  bij elkaar te 

komen, te beginnen op woensdag 18 januari. 

Deelnemers zijn van harte welkom in Restaurant Val de Digne in Montlaur.  

Informatie en inschrijving bij Wim van der Laan:  

wimvanderlaan58@me.com 

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