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Beste Auvergniaten en anderen 

Terwijl ik dit schrijf loopt deze kwakkelzomer alweer naar het einde. 
We hebben een aantal warme tot hete dagen gehad maar ook zeer veel regen, vaak 
plensbuien na een warme dag. Zo gaat dat hier in Nederland in de regel, een korte 
warme periode, aan het eind van de dag zie je donderkopjes en dan onweer en bliksem. 
 
Maar goed, beste mensen, we gaan ons geleidelijk aan weer opmaken voor wellicht nog 
een beetje nazomer en dan glijden we weer de herfst in. Terugblikkend kunnen we toch 
spreken van een leuke voorjaarsbijeenkomst waar we allen toch zeker van genoten 
hebben. Hierover in dit bulletin meer. Verder treft u op pagina 4 een column aan van 
onze columnist Wiet die een leuk artikel heeft gemaakt over Sante Pompidou in Parijs. 
 

Najaarsvergadering 
Deze bijeenkomst zal wederom gehouden worden  in De Bilt op zondag 29 oktober 
2017. Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nogmaals de routebeschrijving voor de 
mensen die met het openbaar vervoer komen. 
 

Locatie van ons uitje op 29 oktober 2017 
U reist met de trein naar Utrecht C.S. 
Het busstation ligt bij de hoge nummers van de treinperrons, dus richting perron 15. 
Met bus 77  Bilthoven ca. 15 min. Uitstappen halte Looydijk, bij Dirk v.d. Broek, 
lopen naar de rotonde toe, dan linksaf. Tweede kruispunt is de Waterweg. 
Rechtsaf nr. 110. De ingang is aan de achterkant. Het gebouw is een voormalige 
supermarkt. Op het raam staat “De Oude Winkel”. 
Mensen die van de richting Amersfoort komen kunnen beter reizen naar 
station Bilthoven. Dit is het eindpunt van bus 77. 
   

 
Zomaar een paar beelden van de schitterende Auvergne 
 



Verslag voorjaarsbijeenkomst VVA 14 mei Oudewater 
Door drie leden van het bestuur worden een aantal mensen opgehaald van NS-station 
Gouda. Het is een mooi ritje naar Oudewater, over de dijk door het ‘Groene Hart’ van 
Nederland. Het weer is goed. Van de parkeerplaats loop je 10 minuten langs prachtige 
oude pandjes, aan kleine grachten. Het ziet er goed onderhouden uit. 

 Eetcafé Lumière ligt centraal aan de markt, 
tegenover de oude Heksenwaag. We hebben een 
eigen ruimte achterin de zaak. We krijgen koffie met 
allerlei hapjes, zoals bij een high tea. We zijn 
uiteindelijk met 27  deelnemers, en hond Bonnie is 
ook weer van de 
partij. 

Miep Laboyrie moest 
helaas afmelden na een longontsteking, waarvan ze 
herstellende is en Loes Mulder-Peyra is gisteravond 
lelijk ten val gekomen. Gelukkig “slechts” een 
hoofdwond met acht hechtingen. 

Om kwart voor één komt gids Ineke ons halen voor de rondvaart. Anita deelt pennen 
uit met de naam van de vereniging. Dit om de kwis  in te kunnen vullen die door de 
gids wordt uitgedeeld. Tijdens de rondvaart zullen veel vragen duidelijk worden. De 

opstapplaats is vlakbij. Wegens plaatsgebrek blijven 
Harry en Jan zielig met een glas bier achter . . . zij 
hebben de tocht recent al eens gemaakt. We leren veel 
over Oudewater, stad sinds 1265. Heel mooie tocht van 
ongeveer drie kwartier. Daarna is er even tijd voor een 
glas op een terras. Er valt heel even een kleine 
regenbui, niet de 
moeite. 

Om half drie begeven we ons naar het Touwmuseum, 
ook niet ver hiervandaan. Eerst zien we een oude film 
over hennepteelt en -oogst. Tot ongeveer 1960 werd 
hier in de omgeving veel hennep verbouwd, het heeft 
natte grond nodig. Van de planten die drie meter hoog 
worden wordt touw gemaakt. Ze zijn heel anders dan de wiet-planten. Een volgende 
korte film laat zien hoe de vezels verwerkt worden tot uiteindelijk een touw-kabel. We 

begrijpen waar de naam”geelbuik” vandaan komt voor 
een inwoner van Oudewater. Bij het “spinnen”werden 
de vezels rond het middel gebonden en dat gaf af op 
de kleding. Samen met gids Averien Knol maken we 
ook nog een touw, waarbij Emile Weesie “de klos” is 
en Louis Delpeut de raddraaier. Mooi die 
uitdrukkingen uit oude ambachten die in onze taal 

zijn opgenomen! 



 

Als we weer buiten komen, is er een regenbuitje voorbij en strijken we weer neer op 
de diverse leuke terrassen. Een aantal leden kijkt in een café hoe het met Feijenoord 
is. Goed, ze worden kampioen. De secretaris kijkt met de gids de kwis-formulieren na. 
Een aantal leden laat zich wegen in de Heksenwaag. Een certificaat bewijst dat ze 
geen heks zijn. Volgens hun gewicht dan. 

Rond vijf uur verzamelen we weer in Lumière voor het diner. Een menukaart zonder 
prijzen, drankje bestellen. Tijdens het wachten 
houdt voorzitter Jan Mulder een mooie toespraak 
voor Frits Lammerts, de vorige voorzitter en zijn 
vrouw Virginie (achter elke grote man staat een 
belangrijke vrouw, kijk maar naar de Obama’s). Met 
bloemen en wijn worden ze gehuldigd. Ze zijn 
immers vanaf de oprichting, in 1984, bij het bestuur 
van de VVA betrokken. 

We eten en drinken heerlijk. Alles mooi tegelijk, erg goed. Complimenten. Na het 
hoofdgerecht komt Ineke de antwoorden van de kwis bespreken. Na een bonusvraag 
wint uiteindelijk Ingrid Laboyrie de eerste prijs: een paar houten tulpen en het 

gemaakte touw. En dan krijgen alle dames, ook zij 
die geen moeder zijn, een klein geschenktasje. 
Aardig! De tegoedbonnen voor de plaatselijke 
drogist worden ingezameld voor de zeer vriendelijke 
jongens en meisjes van de bediening. Die zijn er heel 
blij mee! En dan is de dag alweer ten einde. De 
treinreizigers worden naar Gouda gebracht en wij 
gaan alweer denken aan volgend jaar! 

     Anita Lestrade  

 



CENTRE	POMPIDOU	40	JAAR.	
	
Ter	gelegenheid	van	ons	25	Huwelijksfeest	in	1985	hadden		onze	kinderen	ons	een	weekendje	Parijs	
geschonken.	Daarvan	hebben	we	toen	heerlijk	genoten	 in	de	hoofdstad	van	La	Douce	France.	Daar	
valt	 veel	 	 te	 genieten:	Mooie	boulevards,	 pleinen	en	 schitterende	gebouwen,	die	de	 grandeur	 van	
ons	tweede	vaderland	in	alle	vormen	en	kleuren	aan	ons	toonden.	
Eén	 van	 de	 bijzondere	 gebouwen	 die	we	 toen	 bezochten	was	 te	 danken	 aan	 een	man,	 die	 in	 ons	
‘eigen’	Cantal	geboren	is,	namelijk	George	Pompidou,	die	van	1969	tot	1974	president	van	Frankrijk	
was.	 Hij	 was	 de	man,	 die	 het	 initiatief	 nam	 tot	 de	 bouw	 van	 het	museum	 Centre	 Pompidou,	 een	
revolutionair	en	omstreden	gebouw,	een	foeilelijke	‘gasfabriek’	of	‘olieraffinaderij’.	Nu,	na	40	jaar	is	
het	een	onontkoombare	attractie	van	Parijs,	bijna	net	zo	gewoon	als	de	Sacré	Coeur	of	de	Dôme	des	
Invalides.	
Beide	laatstgenoemde	gebouwen	hebben	we	toen	bezocht	onder	leiding	van	een	reisgids	evenals	het	
toen	 acht	 jaar	 oude	museum.	 Gezegd	moet	 worden	 dat	 het	 Centre	 Pompidou	 altijd	 iets	 utopisch	
heeft	gehad,	het	is	altijd	grensverleggend	geweest.	

	
Dit	geesteskind	van	deze	 	uit	de	Cantal	komende	Franse	president	met	een	moderne,	zelfs	 futuris-
tische	visie	op	cultuur	en	economie	doet	het	nog	steeds	goed	in	Parijs.	
Helaas	hebben	wij	toen	het	museum	alleen	maar	van	buiten	gezien,	want		in	onze	excursie	met	Van	
Nood	busonderneming	moest	alles	wel	passen	binnen	het	schema.	
	
In	de	Volkskrant	van	4	februari	2017	werd	er	een	2	pagina’s	tellend	artikel	aan	gewijd.	
Het	Centre	Pompidou	was	ooit	een	revolutionair	en	omstreden	gebouw.	In	het	weekend	van	4	en	5	
februari	2017	vierde	het	zijn	40-jarig	bestaan	en	daarmee	is	het	7	jaar	ouder	dan	onze	vereniging.	
Verleden	jaar	nam	het	aantal	bezoekers	met	9	procent	toe,	terwijl	het	Louvre	een	daling	kende	van	
15	procent.	Zoals	in	het	artikel	in	de	Volkskrant	werd	vermeld,	had	het	Centre	Pompidou	minder	last	
van	terreuraanslagen,	omdat	het	minder	afhankelijk	is	van	buitenlandse	toeristen	dan	andere	grote	
Parijse	musea.	
‘De	olietanker	van	Beauburg[‘	is	een	monument	voor	zijn	naamgever,	George	Pompidou,	de	man	die	
Frankrijk	moderniseerde.		Een	rondborstige	man	met	borstelige	wenkbrauwen,	afkomstig	uit	het	de-
partement		Cantal,	waaruit	zo	vele	voorvaderen	van	onze	leden	vertrokken	naar	Nederland.	
	
Wiet	Josso	
	



Najaarsvergadering VVA 29 oktober 2017 
Lokatie: “De Oude Winkel” 
                  Waterweg 110 
                  3731 HN de Bilt 
 
Kosten: 15 euro per persoon, te betalen aan de penningmeester. 
 
Programma: 
Tussen 11.00 en 12.00 uur verzamelen, koffie, bijpraten etc. 
12.00 uur: vergadering 
13.00 uur: lunch 
14.00 uur: lezing 
15.00 uur: naborrel 
 

Agenda vergadering: 
- mededelingen 
- notulen vorige vergadering 
- jaarverslag 2016 
- verslag van de penningmeester 
- aanvulling reglementen 
- programma volgend jaar 
- wat verder ter tafel komt.  
 
Aanmelden bij de secretaris, via email: anita.lestrade@kpnmail.nl 
of telefonisch of door het aanmeldstrookje op te sturen. 
 
NB nieuw adres! 
Het vaste telefoonnummer is vervallen, mobiel: 0618724039. 
Anita Lestrade, secretaris VVA 
Houtvester 19 
3834 CV Leusden 
 
Indien er behoefte is aan een taxiservice vanaf een bepaald treinstation, hoort de 
secretaris dat graag. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ik kom met ………. personen naar de najaarsvergadering op 29 oktober 
 
 
Ik heb 15 euro per persoon overgemaakt naar NL89 RABO 0375 oo92 80 
tnv penningmeester VVA te Hoogblokland.       

 


