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Activiteit 
 

Datum 
 

Info en aanmelden bij:  

Boekpresentatie 
Leonard van Veldhoven. 
La Tavernat - Gabian 

woensdag 2 november 
10.30 uur 

Ilona Vervloet 
i.vervloet@kpnplanet.nl 

Bijpraatlunch 
Limoux 

woensdag 2 november 
11.30 uur 

Mieke Baylé 
miekebayle@orange.fr 

1e Bijpraatlunch 
Carcassonne 

dinsdag 8 november 
11.30 uur 

Wim van der Laan 
wimvanderlaan58@orange.fr 

Bijpraatlunch 
Gabian  

woensdag 9 november 
11.30 uur 

 
bijpraatlunch@gmail.com 

Bijpraatlunch 
Aigne 

dinsdag 29 november 
12.00 uur 

Henny Rottier / Peter Janssen 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 

Wandeling  woensdag 30 november 
10.00 uur 

Hans Mulder 
mulderh48@gmail.com 

      

Excursie Narbo-Via 
Museum. Narbonne 

vrijdag 2 december 
Info volgt 

Willy Freriks 
wfreriks14@gmail.com  

Bijpraatlunch 
Limoux 

woensdag 7 december 
11.30 uur 

Mieke Baylé 
miekebayle@orange.fr 

Bijpraatlunch 
Gabian 

woensdag 14 december 
11.30 uur 

  
bijpraatlunch@gmail.com 

Kerstborrel 
Nissan-lez-Ensérune 

zondag 18 december 
Info volgt 

 
n.m.aukema@gmail.com 

Bijpraatlunch 
Aigne 

dinsdag 27 december 
12.00 uur 

Henny Rottier / Peter Janssen 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 

Wandeling woensdag 28 december 
10.00 uur 

Hans Mulder 
mulderh48@gmail.com 
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 Boekpresentatie:  De lange weg naar… EEN DOOS VOL HEUGENIS 
• Restaurant La Tavernat in GABIAN, woensdag 2 november om 10:30 uur  

 

Medelid Leonard van Veldhoven zal op 2 november ook in de Hérault zijn nieu-

we boek presenteren, dat op 13 oktober bij uitgeverij Gopher in Harderwijk ver-

schijnt.  

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. 

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. 

woensdag 2 november  11.30 -15.00 uur 
Bijpraatlunch in Limoux.  
 
De  bijpraatlunch in Limoux vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats in  
‘La Taverne a Bacchus’.  16 La Moneze Haute   Limoux. 
 
Eerst informeel bijpraten met een drankje, en om 12.30 uur aan tafel voor een 3-gangen-lunch . 
Aanmelden bij Mieke Baylé : miekebayle@orange.fr   
 
Ontmoeting, kennismaken, contact en een goed maal met een drankje vormen de ingrediënten 
voor deze bijeenkomst in een mooie entourage. 
 
Ina - Mieke - Thea - Wim. 

http://www.huisinlanguedoc.com/
mailto:i.vervloet@kpnplanet.nl
mailto:miekebayle@orange.fr
http://www.fromagehollandais.eu/


 
Bijpraatlunch ook in Carcassonne 
 
Inmiddels hebben we in de regio Limoux al een enorm geslaagde Bijpraatlunch meegemaakt, en, 
met enige vertraging, is het nu ook gelukt om in de regio Carcassonne een 
leuke locatie en een datum te vinden. 
  
De eerste bijpraatlunch rond Carcassonne zal gehouden worden op  
  
Dinsdag 8 november vanaf 11:30 uur 
  
bij: Restaurant Vins de Dagne 
2 Rue Piétonne  
11220 Val de Dagne (Montlaur)  Website: www.vinsdedagne.fr  
 
NB: de plaatsjes Montlaur en Pradelles-en-Val zijn in 2019 samengevoegd tot de gemeente Val de 
Dagne, maar bijna iedereen gebruikt de oude naam nog. Montlaur ligt een kwartiertje ten zuidoos-
ten van Carcassonne. 
  
Vins de Dagne is een gezellig restaurant in het centrum van het pittoreske Montlaur, tussen de 
kerk en het gemeentehuis in. Het is, na een uitgebreide renovatie, in de zomer van 2021 geopend, 
en vormt sindsdien het bruisend centrum van het dorp. 
  
We krijgen een driegangen lunch met wijn (1 fles per 4 personen) en koffie geserveerd, voor een 
bedrag van € 22. 
We beginnen om 11:30 met het apéritief, waarna we om 12:30 uur aan tafel gaan. 
 
Aanmelden: uiterlijk 1 november, met opgave van eventuele dieetwensen (vegetarisch, bepaalde 
allergieën) en uiteraard het aantal personen. Ook introducés zijn van harte welkom. 
  
Wim van der Laan    wimvanderlaan58@me.com  
 
0033 6 3549 9100   of: 0031 6 5344 8010 

  pag. 3 

Bijpraatlunch GABIAN 

(Iedere 2e woensdag van  de maand) 

woensdag 9 november 

La Tavernat 

apéro: 11.30 uur 

Lunch: 12.30 uur 

Opgeven bij: 

bijpraatlunch@gmail.com  

 

 

Bijpraatlunch AIGNE 

(Iedere laatste dinsdag van de 

maand) 

dinsdag 29 november 

Lo Cagarol 

Aanvang: 12.00 uur 

 

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

 

Wandeling NVLR 

woensdag 30 november 

Voor bijzonderheden 

zie de website:  

www.nvlr.eu  

Aanmelden bij: 
Hans Mulder 

mulderh48@gmail.com 

http://www.vinsdedagne.fr
mailto:wimvanderlaan58@me.com
mailto:bijpraatlunch@gmail.com
mailto:bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
http://www.nvlr.eu
mailto:mulderh48@gmail.com


 
 

 IN MEMORIAM 

 Henk van der Kwast 

 

 

 

 

 

Afgelopen 16 oktober, na een ziekbed van enige maanden, is Henk thuis in Gabian op 80-jarige 

leeftijd overleden. Leden van de bijpraatlunch zullen zich hem als een prettige man blijven  

herinneren die altijd een goed gesprek wilde voeren.  

Henk was belezen en had interesse in gezondheidsaspecten, milieuvraagstukken en wereldzaken. 

We hadden nog graag langer met Henk willen praten, maar helaas.  

Hij was een bijzonder mooi mens, lid van de NVLR sinds 2001. 

 

Wij wensen zijn vrouw Lia, en hun kinderen veel sterkte toe om dit gemis te dragen. 

 

Hans van der Bij 

  pag. 4 

Oproep Dorpswandelingen 
 
In oktober 2021 vond de eerste dorpswandeling plaats in Beaufort. Daarna hebben we genoten 
van de wandelingen door en in de omgeving van Escales en La Livinière.  
 
Het idee is als volgt: ieder lid kan het initiatief nemen om een wandeling in een dorp te organise-
ren. Het is ook leuk om het samen te doen. En het hoeft niet het dorp te zijn waar je woont.  
Na de wandeling kunnen we samen een hapje eten of van een drankje genieten. Alles is goed. De 
deelnemers betalen een bijdrage aan de kosten. 
De organisator van de wandeling geeft de maximale groepsgrootte aan.  
 
Als je meer informatie wilt, neem dan contact op met Anja Geerts 0031622402531,  
info@taalzaken.nl; of Paula Droppert ppdroppert@gmail.com van de Activiteitencommissie. 
 
We verheugen ons op wandelingen door de mooie Franse dorpen! 

mailto:info@taalzaken.nl
mailto:ppdroppert@gmail.com


 

Eerste bijpraatlunch in Limoux, op 5 oktober 
 
Wim van der Laan, Ina Opdam, Mieke Baylé en Thea van der Grift hebben het initiatief genomen 
om in de regio Limoux een lunch voor NVLR-leden in de regio te organiseren in  
La Taverne a Bacchus in Haute Limoux. 
 
Dertig aanwezigen kwamen op deze bijeen-
komst af. Het was een geanimeerd en spon-
taan treffen. 
La Bacchus ligt iets ten noorden van Limoux 
en het terras geeft ruim uitzicht over het 
glooiende landschap. Dit keer was de lunch 
binnen, een ruimte vol paardrijzadels en  
oude gebruiksvoorwerpen. Drie tafels ston-
den gedekt en er gold geen vast protocol 
anders dan: zoek een plaatsje, maak  
contact, neem een drankje en geniet van 
het samen eten. 
 
Van het ene idee komt weer een ander idee. 
Ook voor de regio ten noorden van  
Carcassonne richting Toulouse gaat Wim 
een bijpraatlunch organiseren.  
 
Informatie hierover:  
wimvanderlaan58@orange.fr 

Info en aanmelding voor Limoux:  
miekebayle@orange.fr 

Thea van der Grift 
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Infobulletin van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon  

website:  www.nvlr.eu  
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