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Waar zijn de ex-collega’s allemaal gebleven… 
 
Andy Cosyn trok naar Frankrijk, hieronder vind je zijn relaas… 
 
Ja Monieux, is een klein dorpje aan de voet van de Mont Ventoux, gelegen aan de ingang van de 
tweede mooiste Canyon van Frankrijk. Op de eerste plaats komen de ‘Gorges du Verdon’ en dan hier 
‘Les Gorges de la Nesque’, geweldig natuurgebied met spelonken die teruggaan naar de oertijd. Een 
Canadese ploeg van de universiteit van Quebec doen hier opzoekwerk en gaan terug tot 200.000 
jaar. Het dorp Monieux is zeer klein met ongeveer 112 inwoners, maar het grondgebied is enorm met 
slechts een totaal aan inwoners van ongeveer 254. In 1994 kochten wij hier een oud huis van 1633. 
Na de restauratie van het huis besteedde ik mijn tijd aan opzoekwerk in de lokale archieven van het 
dorp teruggaand tot het jaar 1004. Na vijf jaar publiceerde ik dan het boek ‘Le Trésor de Monieux’, 
een geromantiseerd geschiedkundige roman met een geweldig succes. (het boek is dan ook 
uitverkocht). Ondertussen had ik ook een film gemaakt over het dorp, (indertijd was ik voorzitter van 
de GM Filmclub). Ik ben ook een actief lid van het ‘Office de Tourisme de Monieux'. Vanuit Monieux 
vertrekken verscheidene paden, waaronder de ‘GR9’, die naar de Gorges de la Nesque leiden. Wie 
een ‘Motorhome’ bezit kan terecht aan het meer van Monieux, (Gratis staanplaats). Van de maand 
mei tot eind augustus houden wij een kleine markt aan het meer, waar men groenten, fruit, brood, 
kaas, wijn, honig en andere nuttige dingen kan kopen. Daar op het marktje sta ik ook met een stand 
en verkoop ik foto’s van in en om Monieux. Eender wie een babbeltje met mij wenst te maken vraagt 
gewoonweg aan eender wie in het dorp (où habite Andy?). Maar van januari tot maart zijn wij om de 
twee jaar meestal niet aanwezig, begin januari vertrekken wij dan met onze auto naar Spanje, 
Marokko, Western Sahara, Mauritanië, Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo en Ghana. Zo 
ongeveer een omloop van 20.000Km. 
 



 

 
 
Groetjes Andy en Lin Cosyn 
 

 
 
Wat werd er verkocht? 
 
 

Merk Januari  2012 % Januari  2011 % 

RENAULT                        4 415 9,87 % 5 836 10,96 % 

VOLKSWAGEN                     4 325 9,67 % 5 388 10,12 % 

PEUGEOT                        3 636 8,13 % 4 640 8,72 % 

CITROEN                        3 621 8,09 % 4 068 7,64 % 

BMW                            2 871 6,42 % 3 228 6,06 % 

FORD                           2 830 6,33 % 3 346 6,29 % 

OPEL                           2 830 6,33 % 4 447 8,35 % 

AUDI                           2 728 6,10 % 2 324 4,37 % 

MERCEDES                       2 081 4,65 % 2 211 4,15 % 

NISSAN                         2 018 4,51 % 1 772 3,33 % 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Uit naam van de familie en mezelf wil ik langs deze weg  
alle ex-collega’s bedanken voor hun blijken van medeleven  

bij het overlijden van mijn vader Leon Joossen. 
 
 

 

 
Activiteiten 
 
Op woensdag 14 maart komen de ex-collega’s weer samen in Kapellen, alle verdere info vind je op 
de website. 
 

 
 

Nieuwe activiteit… 
 

Wie heeft er nog een leuk idee om een activiteit te organiseren? Ik krijg meer en meer de vraag om 
eens iets te plannen voor alle ex-collega’s. Voor alle zal wel niet lukken maar ik wil wel eens kijken 
hoeveel er zouden meedoen als er echt een leuk initiatief word aangeboden, dus degenen die een 
leuk voorstel hebben laat het me maar weten… 
 

 
 


