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Oktober 2016 

4        Tennistoernooi 9.30 
6     Paul Schaper Toernooi     
7 klaverjas 14.00    
8 Oktoberfest 14.00    
12 bridge 14.00  
13 clubborrel 17.00                    
13 lezing vrijmetselaars          
26 bridge 14.00 
27 clubborrel 17.00

Elke donderdagmiddag 
schilderclub  14.00        
Elke zondagmiddag       
petanque       14.00

Sluiting BiSarT 

Vanaf zaterdag 15 oktober 
tot en met woensdag 2 
november a.s. is BiSarT 
gesloten.   BiSarT is in die 
periode  alleen donderdag 
27 oktober vanaf 17.00 
uur open voor alleen de 
clubborrel zonder menu.

Editorial voorzitter. 

Geen appeltje-eitje
De belangrijkste gebeurtenis in september was toch wel de 
Algemene Ledenvergadering. Het zou geen appeltje-eitje 
vergadering worden. Daar was in het afgelopen jaar te veel voor 
gebeurd. Rond vier uur arriveerde bijna 80 leden, zwaar gebukt 
gaande onder het pak vergaderstukken, in de vergaderzaal.                   
De eerste reuring ontstond bij de ingekomen stukken. Het 
verzoek om een bedrag te donoren voor activiteiten in 
Nederland werd door de meerderheid van de leden verworpen. 

Niet voor een appel en een ei was er een nieuwe 
geluidsinstallatie gekocht. De aanschaf was hoger dan € 1.000 
en niet begroot. Na een gedegen toelichting kon iedereen zich 
vinden in deze aanschaf.                                                              
Bij de rondvraag was het tijd een appeltje te schillen of een 
eitje te pellen met het nog zittende bestuur. Het vertrek van de 
secretaris en een bestuurslid heeft de gemoederen van een 
aantal de afgelopen weken beziggehouden. Ik hoop dat de 
gemoederen nu tot bedaren zijn gebracht en we gezamenlijk de 
vereniging verder in beweging kunnen houden.

Ook kijken we uit naar twee nieuwe bestuursleden en dat is 
toch wel een 

Heeft u belangstelling neem dan snel 
contact met ons op.

mailto:voorzitter@latulipe.net
mailto:secretarislatulipe@gmail.com
http://www.latulipe.net
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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  

Finale Golftoernooi 2016.  

Op donderdag 15 september was het 
zover de grote finale van het La 
Tulipe Golftoernooi 2016. Onder 
leiding van Sylvia werd er vanaf 10.00 
uur gestart en de kanshebbers zaten 
in de laatste flights. Het was dus lang 
spannend wie de schaal zou gaan 
winnen. 

Rond half vier was iedereen binnen en kon er worden 
geteld. Eindelijk kwam het verlossende woord van Sylvia en 
kon Jan Nijhuis met enige trots de schaal in ontvangst 
nemen. Jan namens iedereen van harte gefeliciteerd en 
Sylvia ontzettend bedankt voor de fantastische organisatie. 
Wij hebben begrepen dat je ook volgend jaar de organisatie 
op je wil nemen. Top en bedankt namens de golfers.

Grote finale Paul 
Schaper Toernooi 

Op donderdag 6 
oktober is de grote 
finale van het Paul 
Schaper Toernooi.

Er is nog plaats om 
deze dag mee te spelen. Dus 
heeft u zin om te komen dan 
kunt u zich opgeven voor 
dinsdag 4 oktober bij 
Arno van de Ven. 
(devennetjes@outlook.com)

Zo rond vier uur zal de Paul 
Schaper Bokaal worden 
uitgereikt aan de kampioen 
met de meeste punten over 
de drie gespeelde wedstrijd-
dagen. Er wordt gefluisterd 
dat voor de uitreiking van de 
bokaal een speciale gast 
wordt ingevlogen.

Kosten voor meespelen 
bedraagt € 20,00 per 
persoon per wedstrijddag 
inclusief lunch. Bij slecht 
weer gaat alleen de lunch en 
natuurlijk de prijsuitreiking 
door. 

 

mailto:devennetjes@outlook.com
mailto:voorzitter@latulipe.net
mailto:voorzitter@latulipe.net
mailto:devennetjes@outlook.com
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Conversatieles frans  

In de nieuwsbrief van 
september stond een oproep 
voor een conversatiecursus 
om uw communicatieve 
vaardigheden uit te breiden. 
Wij hebben toen gezegd dat 
u moest beschikken over 
een behoorlijke basiskennis. 
Dit was een vergissing. 
Alleen een basiskennis is 
voldoende. Heeft u 
belangstelling kijk op de 
Facebook pagina van La 
Tulipe of neem direct 
contact op met Lies 
Deneuvel.  Tel. 0553 53 90 19 
(vanaf 18.00 uur).

Lezing Vrijmetselaars 

Bij de clubborrel op 
donderdag 13 oktober a.s. 
zal Nico van Eijk om 17.00 
uur een lezing houden over 
de Vrijmetselaars.

Oktoberfest zaterdag 8 oktober a.s. 
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Vernissage expositie 
La Tulipe 

De vernissage is op 
donderdag 6 oktober a.s. om 
18.00 uur. Heeft u 
belangstelling om hierbij 
aanwezig te zijn dan kunt u 
zich aanmelden bij Piet van 
Heese. 
(petrus.vanheese@orange.fr)

Tennistoernooi. 

Op dinsdag 4 oktober a.s. 
vanaf 9.30 uur zal op de 
banen in Le Coux et 
Bigaroque het najaar 
tennistoernooi plaats-
vinden. Aansluitend kan er 
voor eigen rekening 
gezamenlijk worden 
geluncht in Siorac bij Le 
Treffle a Quatre Feuille. 
Partners van de tennissers 
zijn eveneens van harte 
welkom bij de lunch. 

U kunt zich tot en met 
vrijdag 30 september  
aanmelden bij Renee van 
Soest. U kunt zich ook 
alleen voor het toernooi 
aanmelden.  
renee.van.soestkoedam@gmail.com

mailto:petrus.vanheese@orange.fr
mailto:renee.van.soestkoedam@gmail.com
mailto:petrus.vanheese@orange.fr
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