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1e schilderclub

14.00

4e petanque

14.00

8e schilderclub

14.00

8e clubborrel

17.00

9e klaverjassen

14.00

11e petanque

14.00

15e schilderclub 14.00
15e FINALE GOLF
18e petanque

14.00

22e schilderclub 14.00
22e ALV

16.30

23e klaverjassen 14.00
25e petanque

Na weken van regen in het voorjaar hebben we de afgelopen twee
maanden kunnen genieten van prachtig weer en heel veel toeristen.
Wat was het druk. Maar langzaam keert de rust weer terug op de
campagne en kunnen we hopelijk nog enkele weken genieten van
het prachtige weer.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik jullie dat het komkommertijd is
en er weinig te doen was en iedereen met vakantie is. Nou dat ging
even anders. Door het vertrek van Ineke Bakker als secretaris en
Annette Bohm als bestuurslid was het voor de overige bestuursleden
even schakelen hoe wij de taken gezamenlijk konden verdelen. Petra
zal zolang er geen nieuwe secretaris is grotendeels de taken van
Ineke overnemen en Yvonne had een gezamenlijke functie met
Annette en gaat dit nu alleen doen. Daarnaast zal Yvonne ook het
verslag van de ALV maken en voor zolang zij in Frankrijk is de
aandacht- en actielijst voor het bestuur. Ook Henk zal na zes jaar
zijn functie als bestuurslid neerleggen. Hij zal voor ons nog wel de
website blijven beheren. De ledenadministratie zal vanaf september
door Petra gedaan worden. Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe
secretaris en een bestuurslid. In deze nieuwsbrief staat een oproep
voor beide functies.
Ook vindt u informatie over het petanque toernooi, de expositie in
Chateau Limeuil en de vooraankondiging voor het “Oktoberfest”.

14.00

29e schilderclub 14.00

La Tulipe

1

Nummer 8

Openingstijden BiSarT
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Oktoberfest zaterdag 8 oktober a.s.

BiSarT is in de maand september open van woensdag tot
en met zondag tot 18.00 uur.

Belangrijke info voor
ALV van 22 september
Ingekomen stukken kunt u
toezenden aan de secretaris tot
uiterlijk donderdag 15
september a.s.
(secretarislatulipe@gmail.com)
Later ontvangen stukken
kunnen helaas niet meer
worden meegenomen bij de
algemene ledenvergadering.

Dit jaar wordt er voor het eerst een “Oktoberfest”
georganiseerd. Op zaterdag 8 oktober aanstaande zal heel
BiSarT in Beierse sferen verkeren. Gedurende het feest zijn er
de broodjes bratwurst, lange tafels en natuurlijk de pullen voor
het speciaal ingekochte Duitse bier. We zullen er weer wat
moois van maken met gezellige Duitse en Nederlandstalige
muziek en natuurlijk met een optreden van het jullie
welbekende cabaret. Reserveer alvast 8 oktober in je agenda. De
oﬃciële uitnodiging volgt snel.

Gezocht bestuursleden La Tulipe

De vergadering vangt stipt om
16.30 aan en wij verzoeken u
tussen 16.00 en 16.15 uur
aanwezig te zijn voor het
tekenen van de presentielijst.
Na de vergadering kunt u
gezellig blijven eten bij BiSarT.
U dient zich op te geven bij JB
en Nicolette.
bisartfr@gmail.com

La Tulipe

Wie oh wie wil het bestuur van La Tulipe komen versterken.
Door het plotselinge vertrek van Ineke en Annette en het na
zes jaar, volgens de statuten, verplicht aftreden van Henk,
hebben wij nu twee nieuwe bestuursleden nodig. Het bestuur is
dan ook 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
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Nieuwsbrief FANF
In de nieuwsbrief van augustus
van de FANF heeft Guido
Smoorenburg twee artikelen
geschreven over de zorg.
“Verzekerd van zorg in Europa”
en “Een nieuw frans vangnet
voor de zorg”.
U kunt deze nieuwsbrief lezen
op de website van de FANF. Via
de website van La Tulipe kunt u
gemakkelijk doorklikken naar
de FANF of ga direct naar de
website van de FANF.

Conversatieles frans
Een conversatiecursus om uw
communicatieve vaardigheden
in het Frans uit te breiden. Een
cursus geschikt voor mensen
met een behoorlijke
basiskennis. De cursus wordt
gegeven door Lies Deneuvel, 35
jaar woonachtig in Frankrijk en
20 jaar onderwijzeres op de
openbare basisschool. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met haar onder
nummer 0553 53 90 19 (vanaf
18.00 uur) De cursus wordt
gegeven op zaterdagmiddag in
Les Eyzies in de periode 17
september t/m juni 2017.
Kosten 30 euro per les of 250
euro voor 10 lessen. De gehele
informatie kunt u terugvinden
op de Facebook pagina van La
Tulipe.
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Oktober 2016
Expositie La Tulipe in Chateau Limeuil
(Les Jardins Panoramiques) met:
16 schilders en 1 beeldhouwer.
De expositie van de kunstenaars van La Tulipe nadert met rasse
schreden! De tweede helft van september worden de
kunstwerken verzameld. Daarna worden de kunstwerken naar
Chateau Limeuil gebracht en opgehangen/opgesteld. Dit
gebeurt in het weekend van 1 en 2 oktober.
De vernissage is op 3 of 4 oktober. Bij de vernissage mogen per
kunstenaar 3 personen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Dit betekent dat er vanuit La Tulipe, naast de 17
kunstenaars en het bestuur, nog 51 leden de vernissage kunnen
bijwonen. Heeft u belangstelling om hierbij aanwezig te zijn, dan
kunt u zich aanmelden bij Piet van Heese
(petrus.vanheese@orange.fr) Als blijkt dat er nog plaatsen vrij
zijn dan laten wij u dat op volgorde van binnenkomst van uw email weten. Na de vernissage is de expositie La Tulipe de hele
maand oktober vrij toegankelijk voor iedereen. De openingstijden vallen samen met de openingstijden van de boetiek van
Chateau Limeuil.

Derde dag Paul Schaper Toernooi.
Op donderdag 8 september aanstaande is de
derde wedstrijddag van het Paul Schaper
Petanque Toernooi. Als u zich niet voor het hele
toernooi van 4 dagen heeft ingeschreven, kunt u
zich ook nu nog voor 1 dag inschrijven. Dus heeft
u zin om te komen petanque geef u dan op voor
dinsdag 6 september bij Arno van de Ven.
(devennetjes@outlook.com).
Kosten voor meespelen bedraagt 20 euro per persoon per
wedstrijddag inclusief lunch. Bij slecht weer gaat alleen de lunch
door.
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