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EEN NIEUW GEZICHT 

De opmaak van de jubileum glossy van La Tulipe 
heeft mij de inspiratie gegeven om de nieuwsbrief 
ook een nieuw gezicht te geven. Ons jubileum-
nummer was een uitdaging om te maken en 
dankzij onze vormgevers met een geweldig 
eindresultaat. Na de algemene ledenvergadering is de glossy aan u 
gepresenteerd en hebben de aanwezige leden een exemplaar 
ontvangen. Degenen die niet op de vergadering waren zullen de 
glossy thuisgestuurd krijgen of hij ligt klaar bij BiSarT. 
De nieuwsbrief zal inhoudelijk ook gaan veranderen en hoofdzakelijk 
worden gevuld met nieuws vanuit het bestuur, nieuws over de 
vraagbaak en informatie die wij o.a. van de FANF mogen ontvangen. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid dat bedrijven, instellingen en 
particulieren een advertorial kopen in de nieuwsbrief. Ook zal de 
nieuwsbrief minder vaak verschijnen, maar toch wel minimaal 4 keer 
per jaar. Alle andere informatie die voor u van belang kan zijn, te 
denken valt aan al onze activiteiten, tips voor uitjes, aankondigingen 
concerten, recensies/aanbevelingen over boeken, muziek, films etc. 
worden ondergebracht in een ander “blaadje”. Een blaadje met een 
eigen redactie, geheel zelfstandig opererend buiten het bestuur om 
en gevuld met informatie voor en door onze leden. Het eerste 
exemplaar kunt u heel binnenkort verwachten. 
Inmiddels ligt ook de Algemene Ledenvergadering achter ons. Het 
gewijzigde huishoudelijk reglement is vastgesteld, de nieuwe 
bestuursleden zijn benoemd, er is afscheid genomen van Yvonne van 
der Woord als bestuurslid en Piet van Heese is lid van verdienste 
geworden. De leden zijn akkoord gegaan met een contributie-
verhoging van € 5,= per persoon ingaande 2018. Het was een 
prettige vergadering en ik dank alle leden voor het in ons gestelde 
vertrouwen. Bij de nieuwjaarsreceptie in januari 2018 zullen wij met 
een aangepaste begroting komen (dit i.v.m. de verhoging van de 
contributie) plus een ruimere toelichting hierop waarin dan eveneens 
de uitkomsten van de door u allen ingevulde enquete wordt 
meegenomen.  Plus een visie van het bestuur hoe nu verder te 
werken aan de verjonging van La Tulipe.    
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Vertrouwd, voordelig en goed aanvullend 

verzekerd tegen ziektekosten in Frankrijk 
Onbekend maakt onbemind. Hoeveel Nederlanders die zich in Frankrijk hebben 
gevestigd, zijn eigenlijk op de hoogte van het bestaan van een collectieve 
ziektekostenverzekering voor Nederlanders? En hoe moeilijk is het niet om 
wegwijs te worden in het ondoorzichtige en onbekende terrein van de Franse 
gezondheidszorg en om een goede, voordelige en vertrouwde aanvullende of 
volledige ziektekostenverzekering af te sluiten. 

Hoe fijn is het dan dat je met je vragen in het Nederlands terecht kan bij een 
deskundig en vertrouwd adres. En dat er een vereniging is die de belangen voor 
Nederlanders behartigt op het gebied van deze ziektekostenverzekering en die je 
informeert over de ingewikkelde samenhang tussen de zorgsystemen in Frankrijk 
en Nederland. En die een collectieve, dus voordeliger verzekering aanbiedt, waar 
geen leeftijdslimiet geldt en waar geen medische keuring nodig is om 
toegelaten te worden. 

De vereniging CMUNF van en voor Nederlanders maakt deze collectieve 
ziektekostenverzekering mogelijk via verzekeringskantoor Assurances Secara 
3000, waar u met al uw vragen bij een Nederlandse helpdesk terecht kunt. April 
International is de verzekeraar, ook met een eigen Nederlandse helpdesk. 

Voorlichting over gezondheidszorg in Frankrijk is ook een belangrijke taak van de 
CMUNF. In samenwerking met de FANF, de koepelorganisatie van Nederlandse 
verenigingen in Frankrijk, wordt het belang van Nederlanders die zich in Frankrijk 
hebben gevestigd, behartigd. Onder andere door contacten met de Nederlandse 
overheid en andere verenigingen in Europa.    

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over verzekeren, polissen, het Franse 
medische circuit en nuttige adressen vindt u op www.cmunf.fr 
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AGENDA OKTOBER 2017 

Elke zondag:  vanaf 14.30 Petanque op de banen van BiSarT 

Elke donderdag: vanaf 14.00 Schildersclub bij BiSarT 

Elke zaterdag:  vanaf 10.00 Huppelclub bij BiSarT 

   vanaf 12.00 Inloopmiddag bij BiSarT 

Dinsdag 10 oktober het Paul Schaper Petanque Toernooi op de banen van BiSarT 

Donderdag 12 oktober Afsluiting Golfcompetitie op de Lolivarie 

Clubborrels deze maand op donderdag 12 en 26 oktober vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur. 
Aansluitend is er gelegenheid om te blijven eten. 

* SCHILDEREN 
* HUPPELCLUB 
* CLUBBORREL 
* BRIDGEN 
* KLAVERJASSEN 
* PETANQUE 
* BILJARTEN 
* GOLFEN

REANIMATIECURSUS 
GAAT VAN START

Zowel de dames van de Vraagbaak als het bestuur vinden het erg belangrijk dat er een AED-
apparaat komt te hangen bij BiSarT. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat er ook leden zijn die het 
AED-apparaat in noodgevallen kunnen bedienen. Daarom eerst een reanimatiecursus waar dit kan 
worden geleerd. 
Na de oproep in de Nieuwsbrief van april 2017 hebben zich toen ruim 25 personen aangemeld. Dit 
was boven alle verwachtingen. Het bestuur heeft daarom voor dit jaar samen met het Franse Rode 
Kruis een cursus reanimatie georganiseerd. 
Aangezien er maximaal 10 personen kunnen deelnemen aan deze cursus hebben we in verband 
met de kosten een keuze moeten maken welke 10 leden als eerste kunnen deelnemen. De prioriteit  
hierbij was dat de leden die het meest actief zijn bij activiteiten van La Tulipe voorrang kregen en 
natuurlijk hebben we JB en Nicolet ook gevraagd deze cursus te volgen.  Alle leden die zich hebben 
aangemeld zijn inmiddels benaderd. 
Wij zijn ook zeer verheugd dat wij voor deze cursus een bijdrage in de kosten hebben mogen 
ontvangen van de CMUnf. Door de bijdrage van de CMUnf en de bijdrage van La Tulipe hebben we 
de kosten van deelname voor de leden zo laag mogelijk kunnen houden. Na de cursus zal er zo 
spoedig mogelijk worden overgegaan tot het aanschaffen van een AED-apparaat welke op een 
duidelijk zichtbare plaats bij BiSarT komt te hangen. 



 Wordt dit het laatste 

Paul Schaper 

 Petanque Toernooi 

 van La Tulipe????

Ja u leest het goed. Arno van de Ven heeft 
aangegeven als opnieuw blijkt dat er onvoldoende 
belangstelling is voor het Toernooi, hij de pijp aan 
Maarten geeft. Het is een teleurstelling als er na 
zoveel werk blijkt dat er geen of nauwelijks 
belangstelling is. Of dat vlak voor het toernooi nog 
wordt afgezegd en het hele speelschema moet 
worden omgegooid. En ik kan u verzekeren dat het 
organiseren van zo’n toernooitje veel tijd vraagt. Niet 
alleen het verwerken van de aanmeldingen en het in 
orde maken van de wedstrijdpapieren, maar ook zorgt 
Arno er altijd voor dat de banen er tip top bijliggen. 
Dus waarom doet u niet mee? In het begin gingen we 
met het maximum van 32 leden de strijd aan en 
moesten we zelfs mensen teleurstellen. Afgelopen 
voorjaar deden er niet meer dan 12 La Tulipe leden 
mee en met 12 leden van de ACIP hadden we toch 
nog een hele leuke dag. Dus leden schrijf u in voor het 
Paul Schaper najaarstoernooi om te zorgen dat dit 
toernooi niet een stille dood gaat sterven. 

Paul Schaper Petanque Toernooi 10 oktober 2017 
Aanmelden:     Arno van de Ven (devennetjes@outlook.com 
Starttijd:          10.30 uur 
Aanwezig:       10.00 uur 
Kosten:           € 20,= per persoon inclusief lunch 
Prijsuitreiking: 16.30 uur 
Graag ontvangt Arno van de Ven uw aanmelding per e-mail voor 8 oktober 
a.s. Er wordt gespeeld in 2x 3 rondes van 25 minuten op de banen van 
BiSarT 

De La Tulipe Enquete komt er aan!!! 
Het bestuur wil graag weten wat er zoal leeft binnen de leden van La Tulipe. Wat verwachten de leden, 
welke activiteiten vinden de leden leuk, hoe worden de clubborrels ervaren, willen we meer of minder 
activiteiten etc etc. De enquete bestaat uit een aantal keuzen, maar er wordt ook naar uw persoonlijke 
mening en ideeën gevraagd. Kortom willen we als vereniging blijven groeien en bloeien dan is uw 
mening daarin heel belangrijk.  
Op de nieuwjaarsreceptie in januari zullen wij u de resultaten en conclusies van deze enquete 
presenteren en onze plannen voor de toekomst uiteenzetten. Tenminste als er voldoende feed back 
wordt ontvangen. 
De enquete zal in tweevoud worden toegezonden zodat ook uw partner haar of zijn mening kan geven. 
Dus lieve leden voor jullie is het een kleine moeite en u doet ons er een groot plezier mee. Als dank 
voor uw inzet zullen we onder de inzenders 10 verrassingspakketten verloten.  

Wij rekenen op een 100% deelname. Dus maak het waar en neem even 10 minuutjes de tijd. 
Namens het bestuur alvast hartelijk dank. 
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