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  Het bestuur van de NVLR wenst u allen  een gezond en gelukkig  Nieuwjaar 

Bijpraatlunch Limoux op 11 januari!! 

Om praktische redenen wordt de bijpraatlunch Limoux deze keer een weekje opgeschoven, dus in 

plaats van 4 januari vindt de bijeenkomst plaats op woensdag 11 januari a.s. 

Apéro: 11.30 uur. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. 

Restaurant  La Taverne à Bacchus;  La Moneze Haute - 11300 Limoux 

Opgeven bij: miekebayle@orange.fr  

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. 

mailto:miekebayle@orange.fr
mailto:activiteiten.nvlr@gmail.com
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 VOORLEZEN UIT EIGEN WERK 
 
Zijn er clubleden die gedichtjes, verhaaltjes, anekdotes, rijmpjes e.d. schrijven? 
(of er nu mee willen beginnen) en eens in de zoveel tijd bij elkaar willen komen om voor te lezen 
uit eigen werk? 
Graag zou ik willen weten of hier belangstelling voor is. Je kunt je daarvoor opgeven bij: 
 
Henny Boekhout 
h.c.boekhout-riekwel@sfr.fr    Tel: 06 - 46 12 05 46 
 

  
Gedachten op papier 
  
Als er iets gebeurt in ‘t leven 
wil ik daar graag uiting aan geven. 
Het beste voor mij gaat dit op papier, 
soms over narigheid, soms over plezier. 
‘t Is een manier waarop je iets verwerkt, 
meestal voel ik me daarna gesterkt. 
Het van je afschrijven doet goed, 
omdat het mag en niet moet. 
Ik lees het soms wel honderd keer, 
steeds opnieuw, telkens weer. 
Als dat alles is gebeurd, 
voel ik me weer opgefleurd. 
Zo kijk ik terug naar het verleden 
en kan weer verder met het heden. 
Hoe de toekomst ook zijn mag, 
ik leef het liefste bij de dag. 
Gisteren is geweest en morgen moet nog komen. 
Zo zit ik wel eens te dromen. 
Om te vertellen wat ik doe en hoe ik ben 
gebruik ik graag m’n papier en pen. 
 
  
Henny Boekhout 

http://www.huisinlanguedoc.com/
mailto:h.c.boekhout-riekwel@sfr.fr


 

 
Wandelen in Argens-Minervois op woensdag 22 februari 2023 
 

                               
 
Verzamelen bij het gemeentehuis van Argens om 09.30 uur, vertrek 10.00 uur. 
Afstand 4,8 kilometer. Hoogteverschil ca 65 meter. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.  
Advies: stevige wandelschoenen en wandelstok.  
 
De wandeling begint bij het gemeentehuis en voert ons langs het Canal du Midi naar de sluizen 
van Pech Laurier. Daarna nemen we een pad dat ons naar de voet van de Pech Laurier brengt. 
Hierna volgt een steile klim van ongeveer 50 meter de bergkam op. Het panorama is er uniek: 
een adembenemend uitzicht over het kanaal, het Lac des Aiguilles en Argens.  
Het dorp ontleent zijn naam aan een zandstenen glijbaan over massa's mergel en klei. Het pad 
gaat verder op een heuvelrug in het dennenbos, langs jeneverbessen, eiken, dennen. U zult aan 
de rand van de weg een capitelle kunnen zien die volledig is gerestaureerd. Rechts van ons heb-
ben we een weids uitzicht over het Lac des Aiguilles.  
We krijgen via de Chemin de Bassanel toegang tot een landschap van "badlands" (kleigrond) 
waar het meer in de ijstijd ontstaan is. Langs de rand van het Lac des Aiguilles vervolgen wij het 
pad naar rechts.  
 
Er is een halofiele vegetatie (levende planten op zoute grond) omdat het meer ooit een  
vijver was. Een verharde weg naar links leidt ons via rue de la Tuilerie en rue de l'Ancienne  
Forge naar het dorp Argens terug.  
 
Na afloop gaan we lunchen bij restaurant La Grillade de LOU MERCAT. 
3, Avenue de l’Hôtel de Ville, 11200 Roubia.  
 
Opgave voor deelname en reserveren lunch: peter.jansen@orange.fr  
 

  pag. 3 

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

BIJPRAATLUNCHES  opgeven bij: 

Limoux 11 januari  1 februari  miekebayle@orange.fr  
Gabian 11 januari  8 februari  bijpraatlunch@gmail.com  
Carcassonne 18 januari 15 februari  wimvanderlaan58@me.com 
Aigne 31 januari 28 februari  bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com 

WANDELINGEN opgeven bij: 

Le Pech in Agel 25 januari info op website mulderH48@gmail.com    

Argens-Minervois 22 februari zie hieronder peter.jansen@orange.fr 

mailto:peter.jansen@orange.fr
mailto:miekebayle@orange.fr
mailto:bijpraatlunch@gmail.com
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mailto:bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com
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