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November 2016 

Activiteiten bij BiSarT:        
02 Damesbiljart   14.00uur    
09 Bridge             13.50 uur  
09 Herenbiljart   14.00 uur  
10 Clubborrel      17.00 uur  
16  Damesbiljart  14.00 uur  
23  Herenbiljart   14.00 uur  
24 Clubborrel      17.00 uur 
30 Damesbiljart  14.00 uur

Elke donderdagmiddag 
schilderclub  14.00 uur        

Elke zondagmiddag       
petanque       14.00 uur

Opening BiSarT 

Donderdag tot en met 
zondag is BiSarT geopend 
tot 18.00 uur.

Editorial voorzitter. 

Wat een maand!!
Oktober is echt de maand van de afsluiting van de meeste 
activiteiten van La Tulipe in 2016. Einde GOLF toernooi, 
einde TENNIS toernooi, einde Paul Schaper Toernooi en het 
laatste feest van het jaar het Oktoberfest met optreden van het 
cabaret. Maar de kers op de taart was wel de tentoonstelling 
van de amateurschilders in Limeuil. Ik hoop dat vele leden zijn 
gaan kijken. Ook hoop ik dat u begrijpt dat het voor mij 
ondoenlijk is om over iedere activiteit een uitgebreid verslag te 
schrijven. Ik heb deze keer gekozen voor een fotocollage van 
elke activiteit afzonderlijk om op deze manier u allemaal een 
indruk te geven wat een geweldige sfeer het is geweest en 
vooral als u niet bent geweest wat u heeft gemist. 

Wordt het dan nu rustig? Nee zeker niet. De “va et vient” 
vertrekken langzaam naar NL. Op zondag 27 november staan 
Yvonne van der Woord en ik op de Kasteeldag van Maison en 
France. Zie hierover meer informatie in deze nieuwsbrief. Voor 
ons een nieuwe ervaring en zeker ook een uitdaging.

Wat ik wel erg jammer vind is dat er niemand maar dan ook 
niemand zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie. Je 
hoeft geen secretaris te worden, maar er is toch wel iemand 
onder de 220 leden die ons wil helpen om de vereniging in 
beweging te houden? Toe neem contact met ons op en laten 
wij gezamenlijk werken aan de groei van onze vereniging. 
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Gezocht bestuursleden La Tulipe 

Wie oh wie wil het bestuur van La Tulipe komen versterken. 
Het bestuur is op zoek naar twee enthousiaste leden die zo 
snel mogelijk kunnen beginnen. De voorkeur gaat uit naar 
leden met enige bestuurlijke ervaring en die permanent 
woonachtig zijn in Frankrijk. Heeft u zin om een actieve 
bijdrage te leveren en wilt u zich inzetten om onze vereniging 
in beweging te houden, dan zijn wij op zoek naar u. Heeft u 
interesse neem dan contact op met Anja Gijsbertsen 
voorzitter@latulipe.net  

www.maisonenfrance.com 

Ook La Tulipe zal deze dag acte de presence geven. 
Yvonne van der Woord en Anja Gijsbertsen hebben van 
Maison en France een tafel ter beschikking gekregen en 
wij zullen niet alleen onze vereniging promoten maar ook 
de prachtige Dordogne. In het bijzonder de Dordogne 
vallei en het mooie Sarlat. Wij hebben van Office de 
Tourisme van Sarlat en St.Cyprien fantastisch beurs-
materiaal ter beschikking gekregen. Dank aan Suzanne 
Meltzer voor haar geweldige actie.

De Maison en France Kasteeldag vindt plaats in Kasteel 
Kerckebosch te Zeist op zondag 27 november van 11.00 
tot 17.30 uur. Op de site van Maison en France vindt u 
uitgebreide informatie over het programma. Bent u in 
Nederland kom ons bezoeken. U kunt online tickets 
bestellen voor slechts € 10,= als u gebruik maakt van de 
kortingscode Maison16.

De nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief van 
oktober 2016 van de FANF 
informatie over hoortoestel 
kopen in NL, Nederlands 
voor het baccalaureaat, het 
kan! En verder nog….

Terugbetaling premie CSG 
Zie verder de website:  
www.fanf.fr 

Nieuwjaarsgolf !!!
Op 1 januari 2017 zal de 
eerste bal van het jaar 
worden afgeslagen. Zet het 
in uw agenda. Sylvia 
Wamsteker en Jan Henk 
Verheij gaan er een 
fantastische dag van maken. 
Nadere informatie volgt in 
de nieuwsbrief van december.

http://www.fanf.fr
mailto:voorzitter@latulipe.net
http://www.maisonenfrance.com
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Kerstwandeling 

Vorig jaar heeft met veel 
enthousiasme Annette 
Bohm de kerstwandeling 
georganiseerd. Helaas is zij 
dit jaar met kerst in 
Nederland. Daarom vragen 
wij aan al die fanatieke 
wandelaars wie dit jaar de 
kerstwandeling op tweede of 
derde kerstdag wil orga-
niseren. Annette zal 
eveneens ook de vaste 
wandelaars nog benaderen 
met dit verzoek.

Laat ons weten voor eind 
november of u deze kerst-
wandeling wilt organiseren.

Wij kunnen dan het 
programma opnemen in de 
nieuwsbrief van december.

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie van 
La Tulipe zal plaatsvinden 
op donderdag 5 januari 2017 
vanaf 17.00 uur bij BiSarT.

Ca Roule? 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

In januari 2017 start bij mij thuis in Le Moulin de la Rose in 
Allas les Mines de tweede versie van de franse conversatieles 
“Ca Roule?” Het is de bedoeling uw wegwijs te maken in 
“lopende” franse zaken om het dagelijkse franse leven wat 
gemakkelijker te maken….  Met het accent op de spreektaal.

Vandaar dat er bij deze “Cours” vanaf mijn voordeur GEEN 
NEDERLANDS meer wordt gesproken, alles gaat “op zijn 
frans” en ….. deze juf is streng.

ONDERWERPEN: boodschappen - dokter - vakantie - 
tuin - dieren - muziek - film - lunch - het cafe/restuarant - 
etc

TIJDSDUUR: eens per week van tien tot twaalf uur en 
zeven keer.

LESMATERIAAL: Jullie krijgen een klein boekje met 
aanvullingen, tips etc.

KOSTEN: € 15,= per keer, inclusief koffie of thee.

DATA: In principe op woensdag- of vrijdagmorgen, naar 
gelang  beschikbaarheid en wensen. Graag hoor ik SNEL 
van jullie als je er (net als ik) zin in hebt.

Suzanne Meltzer, Le Moulin de la Rose, 24220 ALLAS LES 
MINES. TEL: 0553 290425 Portable: 06 43 48 27 24
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