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aarde Auvergnaten en    
aanverwanten.  

 
Zo zijn we weer in de maand augustus 
beland en gaan we geleidelijk terugblikken 
naar wat er zoal op VVA-gebied achter ons 
ligt. Maar voor het zover is hebben we nog 
hopelijk wat mooie dagen tegoed en een 
eventuele nazomer. En laten we wel wezen, 
we hebben dagen van veel wateroverlast 

gehad. Vooral het noorden heeft het moeten bezuren met stortregen 
en hagelbuien. In vergelijk met vorig jaar juli wat een hittemaand was 
is dit jaar de maand juli wat tegengevallen.  
Maar ja. Het weer in Nederland is grillig en in gedachten zijn we 
misschien toch weer in Frankrijk en wel aan de Côte d’Azur. (zie 
onderstaande foto’s). Onder u zijn er ongetwijfeld die nog vakantie 

genieten waar ook in Frankrijk of elders en nog met vakantie gaan. 
 
Maar goed, beste mensen, de VVA heeft een fantastische voorjaarsbijeenkomst genoten 
in het Drentse Norg. Een uitgebreid verslag verluchtigd met foto’s van Anita Lestrade 
treft u verder in dit nummer aan. 
 
 Verder in dit nummer een aankondiging voor de komende najaarsvergadering die op 
3 november a.s. weer in de Bilt wordt gehouden.              
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Verslag Jubileumweekend VVA mei 2019 

De VVA bestaat dit jaar 35 jaar en dat vierden we met een weekend in Drenthe. 

Er waren 28 aanmeldingen. Een week van te voren werd Wiet Josso opgenomen met een 

hartinfarct, dus de Josso’s gingen niet mee. Guido Weesie zou aanvankelijk  met partner 

komen, maar vlak van te voren meldde hij dat hij toch alleen zou komen. Hij kwam echter niet, 

omdat hij dacht dat het eind mei zou zijn. Hanne Sons was op het laatste moment ziek 

geworden, zodat we met 23 mensen waren plus Bonnie de hond. 

Vrijdag 10 mei werd er verzameld in Hotel Karsten in 

Norg. Frits en Virginie kennen dit hotel goed. Er was 

begin van het jaar  nog sprake van een faillissement, maar 

na een doorstart waren er geen problemen voor ons 

verblijf. 

Zo rond vier uur ’s middags 

waren bijna alle deelnemers 

aanwezig en genoten we in een 

aparte zaal van een 

jubileumtaart met koffie en thee. Louis en Nelly Delpeut kwamen 

later door problemen met hun nieuwe elektrische auto. Ook de 

Grossats schoven later aan. Het driegangendiner werd geserveerd in 

een eigen eetzaal, en smaakte erg goed. Daarna werd nog lange tijd 

bijgepraat onder genot van een goed glas. 

De volgende ochtend genoten 

we van een ontbijt in de grote 

ruimte. Lekkere lokale krentenbrood, croissants etc. Om 

10 uur verzamelden we allen in de hal voor vertrek naar 

Veenhuizen. De Luscueres vertrokken wat eerder met 

Anita en Peter om hond Bonnie naar een opvangplek te 

brengen, vlak bij ons museum. Het was prachtig weer, 

lekker in de zon dronken we eerst een kop koffie, om ons 

om 11.00 uur te melden bij de hoofdingang van het 

Veenhuizen-complex. We konden allen tegelijk in de 

boevenbus en met chauffeur en gids reden we over het uigestrekte terrein. Een bijzondere 

geschiedenis werd goed verteld. Er zijn ook nog steeds gevangenissen in gebruik. Aanvankelijk 

was het hier bedoeld voor arme weeskinderen, maar later werden ook  allerlei zwervers, 

landlopers, geestelijk zwakkeren en uiteindelijk criminelen 

hier naartoe 

gestuurd. We 

bezoeken het 

gebouw “De rode 

pannen”. Hier 

waren tot een jaar 

of acht geleden 

zeer lastige gevangenen gehuisvest. We kunnen de 

cellen in, de isoleercel, het luchtplaatsje. De gids heeft 

zelf 35 jaar gewerkt in justitiële instellingen en kan er 



veel over vertellen. Het maakt veel indruk op ons. Gelukkig kunnen we hierna  in het 

hoofdgebouw genieten van een lekkere lunch, soep, een broodje kroket. Daar knap je van op. 

Nog even buiten zitten en dan krijgen we in twee groepen een rondleiding door het 

museumgebouw. Heel interessant. Dan vertrekken we weer richting Norg. Bonnie heeft het 

goed naar haar zin gehad, ze was de enige hond en kreeg alle aandacht. In Norg zitten velen op 

het terras met een biertje en gaan anderen even rusten. Om zes uur genieten we weer van een 

heerlijk diner. 

En dan is het tijd voor de jubileumavond. Jan Mulder houdt een korte inleiding en dan neemt 

Anita Lestrade het over.. Een korte geschiedenis van de vereniging in powerpoint-presentatie. 

En dan: Het Re-Inburgerings-Examen. 

Anita en Peter delen de aanwezigen in in vijf groepen. Zij 

zullen schriftelijk vragen beantwoorden die op 

beeldscherm geprojecteerd worden. Dit om de kennis van 

Frankrijk, haar geschiedenis, kunst en cultuur te testen: 

kunnen wij terug naar Frankrijk? 

De eerste vraag gaat 

over het volkslied. 

Verder muziekvragen, 

sportvragen 

landschappen en eten. De groep met de meeste goede 

antwoorden ging door naar de volgende ronde. De vier uit 

deze groep. Anneke Cinqualbre. Nelly Delpeut, Frank 

Lestrade en Jack Grossat gingen solo verder. Als beloning 

kregen allen een fles rode wijn, uit Frankrijk natuurlijk. Zij 

kregen vragen die met a, b, c of d moesten beantwoorden. 

Bij een goed antwoord werd een parapluutje door Peter 

voor hen neergezet. 

Diegene met de meeste 

parapluutjes werd 

winnaar. Dit werd Frank 

Lestrade. Na het 

uitreiken van het 

winnaar-shirt en een mandje franse producten werd nog 

gezellig nagepraat. 

De volgende morgen werd weer heerlijk ontbeten, waarna iedereen weer huiswaarts ging. Een 

geslaagd weekendje weg! 



 

 

 

 

 

 

De volgende morgen werd weer heerlijk ontbeten, waarna iedereen weer huiswaarts ging.  Een  

geslaagd weekendje weg!  



Najaarsvergadering VVA 3 november 2019 

Lokatie: “De Oude Winkel” 

                  Waterweg 110 

                  3731 HN de Bilt 

Kosten: € 15 per persoon, te betalen aan de penningmeester. 

 

Programma 

Tussen 11.00 en 12.00 uur verzamelen en bijpraten etc. 

12.00 Vergadering 

13.00 Lunch 

14.00 Lezing 

15.00 Naborrel 

 

Agenda vergadeing o.a.: 

- Mededelingen 

- Notulen vorige vergadering 

- -Jaarverslag 2018 

- Verslag van de penningmeester- 

- Programma volgend jaar, Moederdag-uitstap 

- Wat verder ter tafel komt. 

 

Aanmelden bij de secretaris vóór 15 oktober, via email, telefonisch of 

door het aanmeldstrookje op te sturen. Mobiel: 0618724039. Indien er 

behoefte is aan een taxi-service vanaf een bepaald treinstation, hoort de 

secretaris dat graag. 

Anita Lestrade 

Houtvester 19 

3834 CV Leusden 

 

Uw redacteur aan het werk   



 

 


